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MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 24

duben 2015

cena 10,- Kč

Zápisy do mateřských škol
na školní rok 2015 – 2016
se uskuteční ve dnech
4. – 6. května 2015 (pondělí – středa)
MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
od 8.00 - 11.00 h 14.15 - 17.00 h
MŠ Soběslav, Nerudova 278
od 8.00 - 11.00 h 14.00 - 16.00 h
Zápis se týká všech dětí, které by měly
začít navštěvovat mateřské školy v době
od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016.

Soběslavská chasa mladá
Vás srdečně zve na

STAVĚNÍ MÁJE
30. 4. 2015

Soběslavské náměstí od 15.30

Redakce pøeje ètenáøùm

Vyhlášení sportovců roku 2014
V pátek 6. března proběhlo na sportovním plese v kulturním domě slavnostní vyhlášení nejlepších soběslavských sportovců uplynulého roku, kteří převzali ocenění z rukou místostarosty města
Vladimíra Drachovského a předsedy tělovýchovné jednoty Pavla Lintnera. Celým večerem provázel Petr Valeš, o hudbu se postarala skupina Black-Tower. Ples zahájila svým vystoupením děvčata
ze skupiny Soběslavské roztleskávačky z DDM. Na společné fotografii jsou spolu s oceněnými
sportovci. Podrobnosti na str. sportu.

Hlásky a vem
sobìslavským obèanùm
krásné proití velikonoèních
svátkù, hodnì jarní pohody
a sluníèka.
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SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne
3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města
 Usnesení č. 9/062/2015

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy Komenského za rok 2014 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Janem Holasem. Kladný výsledek hospodaření ve výši 15.081,12 Kč bude
převeden do rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a
odpisový plán ZŠ Komenského na rok 2015 v předloženém znění.

 Usnesení č. 9/063/2015

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy
E. Beneše za rok 2014 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou. Kladný výsledek hospodaření ve výši 96,61 Kč bude převeden do
rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán
ZŠ E. Beneše na rok 2015 v předloženém znění.

 Usnesení č. 9/064/2015

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Mateřské školy Soběslav, Nerudova ul., za rok 2014 předloženou ředitelkou MŠ Bc. Evou
Kuklovou. Kladný výsledek hospodaření ve výši 483,70 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 100 Kč do fondu odměn a 383,70 Kč do
rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán
MŠ Nerudova ul. na rok 2015 v předloženém znění.

 Usnesení č. 9/065/2015

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Mateřské školy Duha
Soběslav, sídliště Míru, za rok 2014 předloženou ředitelkou MŠ
Mgr. Alenou Krejčovou. Kladný výsledek hospodaření ve výši
41.649,03 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 20.000 Kč do
fondu odměn a 21.649,03 Kč do rezervního fondu školy. Rada města
schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Duha na sídlišti Míru na rok
2015 v předloženém znění.

Soběslavský žesťový orchestr
Dudácký taneční soubor Jitra Soběslav
Komorní pěvecký sbor Anonym Voice
Soběslavské mažoretky

6.000 Kč
5.000 Kč
15.000 Kč
10.000 Kč

činnost
činnost
činnost
činnost

Karromato Soběslav

20.000 Kč

Sbor Českobratrské církve evangelické
Hudeb. liter. seskupení HAMAVE

8.000 Kč
10.000 Kč
8.000 Kč
4.000 Kč
20.000 Kč
8.000 Kč
12.000 Kč
2.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
3.000 Kč
20.000 Kč
6.000 Kč
2.000 Kč
5.000 Kč
15.000 Kč
20.000 Kč

V. ročník mezin.
loutk. festivalu
Živý betlém
činnost
činnost
Mikul. záb. pro děti
Kreativ výstava - 2x
činnost
činnost
akce Zkusme to spolu
činnost
činnost
DD - Rolničkování
činnost
Dobrovol- festival
činnost
činnost
činnost
činnost
hokejové turnaje

Rodičovské centrum Sobík
Centrum Klenby Soběslav
Svaz tělesně postižených Soběslav
Společnost „I MY“ Soběslav
Porad. centrum pro sluch. postiž. Tábor
Český červený kříž OS Tábor
Rolnička
Rolnička – Klub dobrovol. v knihovně
Fokus Tábor
Svaz diabetiků Tábor
TJ Lokomotiva Veselí n/L. – sk. Žába
TJ Sokol Soběslav
TJ Spartak – oddíl ledního hokeje
TJ Spartak - oddíl kopané Soběslav
TJ Spartak – „Sport pro všechny“
Krasobruslařský klub Soběslav
Dům dětí a mládeže Soběslav

 Usnesení č. 9/067/2015

Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2015 – rozpočtové opatření č. 1/2015 – zpracovaný vedoucí finančního odboru
MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

 Usnesení č. 9/068/2015

10.000 Kč
Český svaz chovatelů ZO Soběslav

10.000 Kč
10.000 Kč

Český svaz včelařů Soběslav
Ochrana fauny Votice
Základní kynolog. organizace Soběslav
Český rybářský svaz MO Soběslav
Český zahrádkářský svaz ZO Soběslav
Soběslavská chasa mladá
Soběslavský ráček
Obec Baráčníků Soběslav „Vitoraz“
Baráčníci – VI. župa B. Jablonského
Chrámový sbor sv. Petra a Pavla
Pěvecký sbor Novita Soběslav

SK Domeček
Florbal žen, mužů, dorostu

5.000 Kč
20.000 Kč
5.000 Kč
1.000 Kč
6.000 Kč
5.000 Kč
17.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč
12.000 Kč
2.000 Kč
5.000 Kč
6.000 Kč
12.000 Kč
5.000 Kč

činnost
Okresní výstava
drobného zvířectva
farmářské trhy
města
vzdělávací akce
činnost
činnost
dětské ryb.závody
činnost
činnost
akce, vystoupení
činnost
akce, vystoupení
činnost
oslava vzniku VIII.
župy baráčníků
činnost
činnost
činnost
spol. koncert sborů

3.000 Kč
12.000 Kč
10.000 Kč

15.000 Kč
5.000 Kč

Švec-cyklo team Soběslav

45.000 Kč

Vodní záchranná služba Soběslav

40.000 Kč

Aeroklub Soběslav

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv se zájmovými
a společenskými organizacemi na poskytnutí finančních příspěvků ze
schváleného rozpočtu města na rok 2015 následujícím způsobem:

7.000 Kč

10.000 Kč
15.000 Kč

 Usnesení č. 9/066/2015

Rada města projednala závěrečný účet a účetní závěrku města Soběslavi za rok 2014 předložené vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje je zastupitelstvu města ke schválení.

duben 2015

BUDO klub Soběslav
Veteran Car Club Soběslav
Město Tábor
školy Soběslav
Setkání s hudbou, o. s.

7.000 Kč
5.000 Kč
10.000 Kč
4.000 Kč
5.000 Kč
20.000 Kč

Mgr. Lenka Čápová - ABELIA

2.000 Kč

Římskokatolická farnost Soběslav

8.000 Kč

fotb. turnaj O pohár
starosty města
činnost
akce, vystoupení
Den dětí,
Zvonkový průvod
Bambi 2015
činnost
florbal- turnaje ligy
žen, mužů, dorostenek, žaček
školní turnaj ve
florbalu pro ZŠ
Soběslavské okruhy,
cyklomaraton
činnost
dětský den, pálení
čarodějnic
činnost
soutěž histor. vozidel
soutěž Talent roku
lehkoatletické
závody škol
komorní fest. 2015
silvestrovský běh
ulicemi města
Noc kostelů

 Usnesení č. 9/069/2015

Rada města bere na vědomí návrh zadání Změny č. 1 územního plánu
Soběslav v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Návrh zadání Změny č. 1 územního plánu Soběslav bude projednán na Zastupitelstvu města Soběslavi dne 18. 3. 2015.

 Usnesení č. 9/070/2015

Rada města souhlasí se spoluprací města Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s., České Budějovice, v roce 2015 dle návrhu předloženého starostou města Ing. Jindřichem Bláhou.

 Usnesení č. 9/071/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 27. 4. 2010 mezi Kulturním domem města Soběslavi a firmou Tomáš Hořický, Klenovice, za účasti města Soběslavi,
kterým se prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru v domě čp. 134

duben 2015

INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
v Jirsíkově ulici, Soběslav I (restaurace Národ), který je ve vlastnictví města, o 5 let, tj.
do 30. 4. 2020.

 Usnesení č. 9/072/2015

Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní
smlouvy o zemědělském pachtu mezi městem Soběslav a p. Alešem Novákem, Nedvědice, na propachtování zemědělských
pozemků p. č. 802/3, 803, 804/1, 804/2 v k. ú.
2
Nedvědice o celkové výměře 9.917 m od
1. 3. 2015 do 31. 3. 2020.

 Usnesení č. 9/073/2015

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na pronájem pozemků ve vlastnictví města Soběslavi p. č. 84/1,
84/11, 13/1 v k. ú. Chlebov o celkové výměře
2
242 m , na kterých bude prováděna biologická rekultivace dálnice D3 0308A, na dobu
neurčitou od 1. 3. 2015.

 Usnesení č. 9/074/2015

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p. č. 166/22 o výměře
2
7.454 m v k. ú. Vesce obci Vesce za účelem
vybudování a rozšíření komunikace v obci
Vesce za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení 10. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala dne 17. března 2015
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města
 Usnesení č. 10/082/2015

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Poliklinika Soběslav
za rok 2014 předloženou paní Janou Hákovou,
která je pověřená řízením organizace.
Hospodaření Polikliniky Soběslav za rok
2014 skončilo vyrovnaným výsledkem.
Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky
Soběslav na rok 2015 v předloženém znění.

 Usnesení č. 10/083/2015

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Senior-domu Soběslav za rok 2014
předloženou ředitelkou S-domu Ing. Zinou
Petráskovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
36.152,20 Kč bude rozdělen následujícím
způsobem: 7.230 Kč do fondu odměn a
28.922,20 Kč do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Senior-domu Soběslav na rok 2015
v předloženém znění.

 Usnesení č. 10/084/2015

Rada města bere na vědomí zprávu o hospodaření Kulturního domu města Soběslavi za
rok 2014 předloženou ředitelem KDMS Mgr.
Petrem Valešem.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
1.080,83 Kč bude převeden do rezervního
fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Kulturního domu města Soběslavi na
rok 2015 v předloženém znění.

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
 Usnesení č. 9/075/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a.
s., České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav: Přípojka NN Vejvar“ na pozemcích p.
č. 1014/5 a 1009/2 v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 9/076/2015

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru
a pozemku a o umístění kogenerační jednotky ze dne 14. 12. 2012 uzavřené mezi městem
Soběslav a E.ON Trend, s. r. o., České Budějovice, z důvodu rozšíření technologie kogenerační jednotky na kotelně Svákov o
elektrokotel na výrobu tepla.

 Usnesení č. 9/077/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a.
s., České Budějovice, na realizaci akce
„Chlebov: Příp. NN, k. NN Hejný“ na pozemcích p. č. 579/15 a 579/16 v k. ú. Chlebov,
které jsou ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 9/078/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
poskytnutí příspěvku mezi Jihočeským krajem České Budějovice jako poskytovatelem,

 Usnesení č. 10/085/2015

a) Rada města bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků města Soběslavi, městských částí Chlebov a Nedvědice a
Sboru dobrovolných hasičů, provedené
k 31. 12. 2014, dle zápisu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem.
b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku
z evidence za rok 2014 dle návrhu předloženého inventarizační komisí.

 Usnesení č. 10/086/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení pro výběr dodavatele přístavby a stavebních úprav sportovní haly ve sportovním
areálu města, které se uskutečnilo 12. 3. 2015
na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
10.850.066 Kč, na druhém místě se umístila
firma DAKA Stav, s. r. o., Staré Město, za cenu
12.903.244 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 Usnesení č. 10/087/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení pro výběr dodavatele akce „Dům čp. 1
v Soběslavi – obnova oken“, které se uskutečnilo 16. 3. 2015 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o., Chýnov, za cenu 572.650 Kč + DPH.

 Usnesení č. 10/088/2015

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení pro výběr dodavatele akce „Dům čp. 1
v Soběslavi – stavební úpravy a sanace klenuté místnosti v přízemí“, které se uskutečnilo
16. 3. 2015 na MěÚ Soběslav.

3
příspěvkovou organizací města Poliklinika
Soběslav jako příjemcem, za účasti města Soběslavi, na poskytnutí finanční částky z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 857.000 Kč
na financování Lékařské služby první pomoci na Poliklinice Soběslav v roce 2015.

 Usnesení č. 9/079/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo mezi městem Soběslav a firmou
T.O.D.O.K., s. r. o., Klenovice, na dodávku a
montáž 10 ks oken do přístavby dvorního
křídla ZŠ E. Beneše v Soběslavi za cenu
116.346 Kč + DPH.

 Usnesení č. 9/080/2015

Rada města na základě poptávkového řízení
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a firmou Jiří Polák, Tábor,
na odstranění starých a přerostlých dřevin a
výsadbu nových dřevin na hřbitově v Soběslavi za cenu 89.322 Kč.

 Usnesení č. 9/081/2015

Rada města souhlasí s účinností od 1. 9. 2015
s navýšením kapacity Mateřské školy, základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Rolnička Soběslav ze současných
24 žáků na 30 žáků pro obor vzdělání základní škola speciální v souvislosti s podáním žádosti školy o změnu zápisu do rejstříku škol a
školských zařízení.

Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
278.508 Kč + DPH.

 Usnesení č. 10/089/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o umístění veřejné komunikační sítě mezi
městem Soběslav a společností O2 Czech Republic, a. s., Praha, kterou se řeší umístění
optického mikrokabelu do budovy ZŠ Komenského, Soběslav. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou do 15. 4. 2019.

 Usnesení č. 10/090/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a.
s., České Budějovice, na přeložku kabelu NN
v souvislosti s realizací akce „Soběslav: Přístavba a stavební úpravy sportovní haly Soběslav“ na pozemku p. č. 325/2 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města.

 Usnesení č. 10/091/2015

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – pozemkové služebnosti mezi městem
Soběslav a Jihočeským krajem, České Budějovice, na realizaci akce „Soběslav - parkoviště na Wilsonově ulici“ na pozemku p. č.
1789/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.

 Usnesení č. 10/092/2015

Rada města bere na vědomí informaci předsedkyně finančního výboru zastupitelstva
města Mgr. Aleny Krejčové o jednání finančního výboru, které se uskutečnilo v pondělí
9. 3. 2015.
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 18. března 2015 od 18:00 hodin v malém sále
Kulturního domu města Soběslavi
 ZM 3/013/2015

a) Zastupitelstvo města zvolilo předsedou kontrolního výboru člena zastupitelstva města p. Jaroslava Himpana.
b) Zastupitelstvo města zvolilo členem kontrolního výboru Mgr. Radka
Fialu, Soběslav.
c) Zastupitelstvo města podle § 84 bod u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Mgr. Radku Fialovi odměnu za výkon funkce člena kontrolního výboru ve výši 300 Kč za
každé jednání výboru.

 ZM 3/014/2015

a) Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad.
b) Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Soběslavi za
rok 2014.

 ZM 3/015/2015

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření č. 1/2015 – v předloženém znění.

 ZM 3/016/2015

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smluv o půjčce s občany
vlastnícími nemovitosti ve městě, které doporučila komise pro rozdělování půjček z Fondu rozvoje bydlení města Soběslavi, takto:

Žadatel

Adresa objektu, na
který se půjčka vztahuje

Částka

Účel

Josef Peterka

Vrchlického 184/10
Soběslav

30.000 Kč

Výměna oken

Michal Petrů

Na Svépomoci 437/3
Soběslav

60.000 Kč

Výměna oken

Patrik Hanzal

Lustigova 133
Soběslav

80.000 Kč

Výměna oken

 ZM 3/017/2015

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb.

duben 2015

(stavební zákon) návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Soběslav
v předloženém znění.

 ZM 3/018/2015

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 22. 6. 2011
o místních poplatcích, v předloženém znění.

 ZM 3/019/2015

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 166/22 o vý2
měře 7.454 m v k. ú. Vesce obci Vesce, se sídlem Vesce 33, 392 01 Soběslav, za účelem vybudování a rozšíření komunikace v obci Vesce
za cenu dle znaleckého posudku, tj. 23.710 Kč.

 ZM 3/020/2015

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 325/21 o vý2
2
měře 7 m a parc. č. 325/23 o výměře 15 m v k. ú. Soběslav manželům
Romanu Bernatovi, Český Brod, a Ivaně Bernatové, Soběslav, za cenu
2
dle znaleckého posudku, která činí 150 Kč/m .

 ZM 3/021/2015

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 2513/8 o výmě2
ře 31 m v k. ú. Soběslav, odděleného geometrickým plánem z pozemku
parc. č. 2513/2, od manželů Aleny a Františka Kovářových, České Bu2
dějovice, za cenu dle znaleckého posudku, která činí 100 Kč/m .

 ZM 3/022/2015

1) Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM/10/094/2012 ze dne 20. června 2012 v celém rozsahu.
2) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru – komunikace v ulici Ko2
menského včetně pozemků parc. č. 3984/1 o výměře 926 m a zároveň
2
parc. č. 3984/3 díl „d“ o výměře 42 m a parc. č. 3913/3 díl „e“ o výměře
2
2
5 m a parc. č. 3905/9 díl „f“ o výměře 0,23 m , které byly následně
2
sloučeny do pozemku parc. č. 3984/3 o celkové výměře 47 m , a část
komunikace Bechyňské, a to od Školního náměstí k I/3 (E55) včetně
2
pozemku parc. č. 3985/7 o výměře 944 m , vše v k. ú. Soběslav, od Jihočeského kraje, České Budějovice. Podmínkou převzetí uvedených
komunikací a pozemků je jejich uvedení do řádného stavebnětechnického stavu.

 ZM 3/023/2015

Zastupitelstvo města nerozhodlo o zavedení řízeného parkování v centru města. Do studie „Analýza dopravy v klidu ve městě Soběslav“ budou zapracovány připomínky členů zastupitelstva města a občanů a
studie bude předložena na příští jednání zastupitelstva města.

Informace o poplatku, rozmístění kontejnerů a třídění odpadů
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550,Kč byl splatný k 31. 3. 2015, ale dosud nebyl
všemi občany uhrazen. Proto připomínáme, že
poplatek se platí v kanceláři Správy města Soběslavi, s.r.o., Tyršova 482/III, 392 01 Soběslav, a to v pondělí, úterý a čtvrtek 6.00 – 11.00
hodin a 12.00 – 14.00 hodin, ve středu 6.00 –
11.00 hodin a 12.00 – 16.00 hodin a v pátek 6.00
– 11.00 hodin. Pokud poplatek nebude zaplacen, přistoupí Městský úřad Soběslav k jeho vymáhání a poplatek bude navýšen o 100 %.
V souvislosti s poplatkem je třeba zmínit i
nálepky, které občan obdrží při platbě. Nálepky
je třeba vylepit na popelnice na dobře viditelném místě, aby bylo možno zjistit, které nemovitosti nemají poplatek uhrazen.
V 2. polovině dubna 2015 budou rozmístěny
kontejnery na komunální odpad u chatových
osad. Jiné kontejnery než pro chataře nebudou
v jarních měsících roku 2015 v lokalitách po
městě umístěny. Proto veškerý odpad, který nelze ukládat do popelnicových nádob, musí být
ukládán do sběrného dvora. Sběrný dvůr přijímá

odpady od občanů každé úterý a čtvrtek od
14.30 hodin do 17.30 hodin a v sobotu od 9.00
hodin do 12.00 hodin. Při příjezdu na sběrný
dvůr musí být odpad již roztříděný, občan musí
postupovat v souladu s pokyny obsluhy sběrného dvora a je povinen se prokázat dokladem totožnosti.
Pokud by občan potřeboval zapůjčit kontejner na stavební opravy domu nebo na vyklizení
nemovitosti, tak je možno učinit objednávku u
Správy města Soběslavi, s.r.o. na tel. čísle
381 477 212.
A na závěr ještě pár informací ke třídění odpadů. To je v Soběslavi již zcela běžnou záležitostí a třídí se zde dále využitelné složky – papír,
plasty, sklo, kovy a nápojové kartony. K třídění
odpadů občanům slouží speciální barevně odlišené nádoby a vytříděný odpad sváží speciální
nákladní vozidlo společnosti RUMPOLD s.r.o.
Někteří občané poukazují na skutečnost, že svozová firma sváží několik komodit najednou a
tím způsobuje znehodnocení odpadu a občané
třídí zbytečně. Ano, výjimečně se může stát, že
firma RUMPOLD s.r.o. z technických důvodů
nakládá 2 vytříděné komodity najednou. V tom-

to případě je však svozové vozidlo přizpůsobeno svozu 2 komodit, prostor automobilu je rozdělen přepážkou, což občan nemůže běžně
spatřit a nedochází ke smíchání a znehodnocení
surovin.
Velmi důležitá je i finanční podpora sběru tříděných odpadů od firmy EKOKOM a.s., protože
obalový průmysl hradí část nákladů na separovaný sběr využitelných odpadů a toto je promítáno
do poplatků občanů za odpady. Každý občan
svou ukázněností může ovlivnit množství a kvalitu vytříděných surovin. Proto třiďme správně
odpad a chraňme životní prostředí.
Ing. Jan Mošnička, OŽP MěÚ Soběslav

Revitalizace zeleně na hřbitově
Po Velikonocích letošního roku začne na soběslavském hřbitově revitalizace přerostlých
tújí. Revitalizována bude pravá část hřbitova
hned za vstupní branou a dokončena část levá,
která byla započatá v loňském roce. Pařezy budou odfrézovány a na místo vykácených dřevin
budou vysázeny nové.
Mgr. Vladimír Drachovský
místostarosta města
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Výzva k předkládání žádostí
do programu Podpora obnovy
kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností 2015
V souladu s novelizovanými „Zásadami pro
užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury“ stanovených pro program
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce
2015 vyhlašuje Město Soběslav, jako obec
s rozšířenou působností, 2. kolo pro předkládání žádostí.
Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, a které
nejsou prohlášeny za národní kulturní památky,
popř. na obnovu movité kulturní památky pevně
spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo
varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o
restaurování (např. obnova kolejových vozidel,
strojů apod.).
Uzávěrka příjmů žádostí je 30. dubna, 15 hod.
Finanční alokace pro rok 2015: 370 000,- Kč
Adresa pro doručení žádostí:
Městský úřad Soběslav
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování, památkové péče
a investic města
392 01 Soběslav
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Ctiborová, telefon:
381 508 153, e-mail: ctiborova@musobeslav.cz
Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních
prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR
stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností jsou spolu s formulářem žádosti
o poskytnutí příspěvku a seznamem povinných
příloh ke stažení na webových stránkách Ministerstva kultury ČR www.mkcr.cz. Podrobné
informace též získáte na uvedeném kontaktu.

Lípa již nebyla bezpečná
Jak jsme vás již informovali na webových
stránkách města i v časopisu Hláska, v uplynulých týdnech prováděla specializovaná firma
znalecké posouzení lípy velkolisté, rostoucí
v blízkosti Soběslavského hradu, s cílem zjistit
zdravotní stav a zejména provozní bezpečnost
tohoto stromu. Bohužel, naše předpoklady se naplnily a znalecký posudek vyhodnotil provozní
bezpečnost jako velmi sníženou až havarijní a
doporučil strom pokácet. Kácení bylo provedeno
v polovině měsíce března. V případě zájmu se lze
s plným zněním znaleckého posudku seznámit
na odboru životního prostředí městského úřadu.
Jiří Rozum, OŽP MěÚ Soběslav
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Fond rozvoje bydlení města Soběslav
Městský úřad oznamuje, že do 22. 5. 2015 přijímá žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje
bydlení města Soběslav na stavební úpravy bytů dle vyhlášky města č. 3/2011. Formulář žádosti si
můžete vyzvednout na MěÚ, odboru organizačním a správy majetku, nám. Republiky 59/I, u Ireny
Klečatské, II. patro, č. dv. 305.
Tiskopisy jsou rovněž k dispozici na stránkách www.musobeslav.cz.
poř. č. účel půjčky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

max. lhůta splatnosti

úrok

horní hranice půjčky

půdní nástavba při vzniku 1 bytu
6 let
3%
do 100.000 Kč na l byt
půdní vestavba při vzniku 1 bytu
6 let
3%
do 100.000 Kč na 1 byt
zateplení obvodového pláště
5 let
3%
do 80.000 Kč
domu staršího 10 let
vybudování WC, koupelny nebo
4 roky
3%
do 50.000 Kč na l byt
sprchového koutu a jejich rekonstrukce
zrušení septiku
3 roky
3%
do 20.000 Kč
rekonstrukce stávajícího
4 roky
3%
do 60.000 Kč
otopného systému přechod z vytápění pevnými palivy na vytápění plynové, solární,
tepelnými čerpadly
opravy střech domů nejméně
5 let
3%
do 80.000 Kč
v rozsahu výměny střeš. krytiny
výměna oken
5 let
3%
do 80.000 Kč

K žádosti je třeba přiložit:
· doklad o vlastnictví (výpis z LV ne starší 3 měsíců)
· souhlas spoluvlastníků se stavebními úpravami
· u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku
· čestné prohlášení ručitele
· čestné prohlášení žadatele
· stavební povolení nebo ohlášení stavby v návaznosti na vyjádření SÚ
· příslušnou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu akce v návaznosti na vyjádření SÚ
Vážení občané, majitelé nemovitostí v Soběslavi, bojíte se vzít si půjčku? Dobře děláte,
každá půjčka se musí dobře rozmyslet.
Strkáte raději peníze do slamníku? To neděláte dobře.
Je sice pravda, že státem přiznaná inflace
v minulém roce byla extrémně nízká, ale zkušenost nás učí, že to tak nebude věčně. Průměrná
míra roční inflace od roku 1999 je 2,4 %. To
znamená, že pokud jste měli ve slamníku řekněme 1000 Kč, tak jste přišli přibližně o 24 Kč každý rok. Tedy od roku 1999 vám z 1000 Kč zbylo
pouze 640 Kč. Ne, že by ta tisícikoruna zmizela,
ale cihel za ní letos koupíte jaksi méně.
Město Soběslav má zájem na zkvalitnění
bydlení a na zlepšení vzhledu města, proto vyčleňuje určitou částku z městského rozpočtu na
tyto účely. V letošním roce je ve fondu rozvoje
bydlení k dispozici více než 2 milióny korun.

O tyto peníze mohou žádat občané města
formou půjčky s úrokem 3 %. Půjčku lze čerpat
například pro vytvoření půdní nástavby/vestavby, zateplení domu, výměnu střešní krytiny, na
rekonstrukci koupelny, či modernizaci otopného systému. Podrobnosti naleznete ve vyhlášce
města č. 3/2011 nebo u členů komise rozvoje
bydlení (Klečatská, Molíková, Drachovský, Kákona, Pánek, Valeš).
Jsou i jiné možnosti, jak si dnes půjčit peníze
na rekonstrukci domu, některé jsou i výhodnější. Záleží na tom, jak se rozhodnete půjčku zaručit, nebo k jakému konkrétnímu účelu půjčku
využijete. Fond rozvoje bydlení města Soběslav
vám dává možnost dlouhodobě bojovat proti inflaci a přitom zkvalitnit vaše bydlení v našem
městě.
Martin Kákona – zastupitel města
a člen komise fondu rozvoje bydlení

Revitalizace veřejného osvětlení
V posledních měsících roku 2014 došlo k revitalizaci lamp veřejného osvětlení v oblasti
ulic Svákovská, Slovenská, přilehlých garáží a
části křižovatky ulic Obchodní a Nová. Cílem
tohoto projektu bylo:
 osadit nové lampy namísto starých,
již dosluhujících
 využít možnosti moderních technologií
k dosažení úspory na elektrické energii
 dosáhnout rovnoměrnějšího
rozprostření světla
 co nejlépe sladit intenzitu osvětlení
s platnými normami

V rámci této revitalizace se podařilo všechny
uvedené body splnit, byly osazeny nejmodernější typy LED lamp veřejného osvětlení, které svými parametry dosahují vysokého užitku - jak co
se intenzity světla týče, tak i případných úspor.
Přestože bylo dle dohody před úsporou upřednostněno dosažení požadovaných norem, i tak se
dosáhlo úspory na elektrické energii přesahující
40%. Osazené lampy splňují nejpřísnější požadavky na takovýto druh světleného zdroje.
Mgr. Vladimír Drachovský
místostarosta města
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Ohlédnutí za plesem města
Plesová sezona již pomalu končí a my máme více času věnovat se přípravám na Velikonoce, které letos oslavíme začátkem dubna. Ráda bych
však ještě zhodnotila společenský ples, který pořádá město Soběslav spolu s akciovou společností Rašelina. Bez nadsázky se dá jistě poznamenat,
že tento společenský ples je vrcholem plesové sezony v Soběslavi. Organizátoři drží vysokou laťku plesu po celá léta. Bohatý program letos nabídl
návštěvníkům nejprve předtančení skupiny Danza z Brna, večerem provázel taneční orchestr Variant z Českých Budějovic, ochutnávku vín
uspořádala Vinotéka U Černého kocoura a zeleného stromu, u krbu hrála

duben 2015

mezi Soběslaváky velmi oblíbená Cimbálová muzika z Milovic. Atmosféru večera okořenila světelná show.
Postřehy večera: nejvíce návštěvníkům chutnala bílá moravská vína –
Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský. Chlapci z Cimbálové muziky z Milovic přiznali, že tento ples a setkání s místními lidmi patří mezi jejich oblíbené „štace“ a potvrdili svá slova tím, že hráli až do jedné hodiny ranní.
Vyhladovělým hostům přišlo vhod skvělé občerstvení zakončené výbornými „půlnočními“ řízečky. Kolem půlnoci se také losovalo deset cen
z tomboly, výherkyně hlavní ceny si odnesla domácí pekárnu.
Díky organizátorům za báječný ples a zábavu a v příštím roce se opět
máme na co těšit.
/MP/

Slavnostní otevření závodu GZ Media
Společnost GZ Media, a.s. navázala na více
než padesátiletou tradici Gramofonových závodů a od svého vzniku v roce 1999 stále rozšiřuje
nabídku produktů a služeb. Rozrostla se v moderní podnik, který celosvětově patří k nejvýznamnějším ve svém oboru. Replikace CD a
DVD, výroba vinylů (gramofonových desek),
bohaté zkušenosti v polygrafické výrobě a současný špičkový zákaznický servis oceňují tisíce
spokojených zákazníků po celém světě.
Společnost si Soběslav vybrala za druhý regionální pilíř svého podnikání. Ve výrobním
areálu firmy Jitona a.s. otevřela koncem roku
2014 novou výrobní pobočku, což je pro naše
město velice důležité.
V soběslavském závodě vzniká výroba pro
jednoho z klíčových zákazníků společnosti GZ

Media, a to pro společnost IKEA. Jde o polygrafický typ výroby, kdy konečným produktem
jsou různé typy stylových úložných krabic do
domácností.
Nové prostory si mohli ve čtvrtek 19. února
prohlédnout při slavnostním otevření závodu
také starosta a místostarosta města Soběslav,
členové Rady města Soběslavi, novináři a další
pozvaní hosté. Po krátkém uvítání následovala
prohlídka výrobní haly. Zástupci společnosti
GZ Media přítomné podrobně seznámili se
strojním vybavením a jeho obsluhou, výrobou
nejrůznějších papírových boxů, nechyběla ani
ukázka výrobků ze závodu v Loděnici u Berouna. V neposlední řadě došlo rovněž na dotazy
přítomných hostů na vedení společnosti i jeho
nové zaměstnance.

Pracovní příležitost zde našlo více než 200
lidí. Výroba je nepřetržitá, střídají se čtyři dvanáctihodinové ranní a noční směny. Vykonávaná práce v dělnických profesích nemá charakter
nijak zvlášť fyzicky namáhavé práce, důraz je
naopak kladen na přesnost, rychlost, manuální
zručnost a kvalitu. Práce je z tohoto pohledu
vhodná jak pro muže, tak pro ženy. Rovněž věk
není limitujícím kritériem.
Nezbývá než si přát, aby se celosvětově
uznávaný výrobce v našem městě cítil opravdu
jako doma a byl mnoho let pevnou součástí života Soběslavi.
-jk-

duben 2015
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Nejhezčí pohádková kancelář je v Soběslavi!
Slavnostní uvítání krále Václava V. na vlakovém nádraží v Táboře Janem Žižkou z Trocnova,
proslulým Františkem Křižíkem, starostou města
Tábora Jiřím Fišerem, ministry Pohádkového
království a dalšími pohádkáři odstartovalo v pořadí již 13. Pohádkový den.
Všechny zúčastněné odvezl do Bechyně, kde
se celý slavnostní den konal, moderní motorový
vlak RegioShark, pro tyto účely patřičně pohádkově vyzdobený. Jeho Veličenstvo cestou
pozdravily na zastávkách v Malšicích a v Sudoměřicích početné zástupy dětí.
V 10 hodin dorazil vlak do Bechyně. Zde byl
král Václav V. Vydra zvaný s družinou přivítán
samotným Rožmberkem Petrem Vokem a starostou města Pavlem Houdkem. Král dle svého
zvyku dojel na neokovaném koni do místního

kulturního domu, kde si nejprve prohlédl putovní výstavu „20 let Jižních Čech pohádkových“.
Právě tolik let uplynulo od vzniku první pohádkové postavičky, kterou vytvořil malíř Jaroslav
Kerles. Kapr Jakub začal představovat hlavně
dětem a dospělým s fantazií naše „Jižní Čechy
pohádkové“. Jaroslav Kerles nakreslil více jak
200 logovtipů a tím posledním byl právě obrázek nového krále Václava V. Vydry zvaného na
koni. Bohužel nás loni v březnu J. Kerles opustil, ale jeho postavička žije dál a přináší radost.
Umožňuje poznávat region a předávat si turistu
sbíráním razítek s logovtipy do pasů, vandrovek
a na 4pohledy (fórpohledy).
Další program Pohádkového dne probíhal
před zcela zaplněným sálem kulturního domu.
Vyvrcholil předáváním prestižních cen Jakub

za rok 2014 v kategoriích Kultura, Sport, Počin
roku, Skokan roku a Nejhezčí pohádková kancelář, kterou byla vyhlášena infokancelář Soběslav.
Z celkového počtu cca 300 Pohádkových infokanceláří je to pro nás velká pocta a uznání. Kapr
Jakub z dílny Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně tak bude navždy zdobit naše informační středisko na náměstí.
-jk-

Podomní prodejci
energií a služeb

váme i s případy, kdy - zejména žije-li senior
v domě s dětmi či vnoučaty, které mají samostatnou domácnost - se jej prodejce snaží přimět
k podpisu smluv “i za ně”. Že je to v rozporu se
zákonem, mu vůbec nevadí.
Podomní prodejci mají velký dar řeči a přesvědčování. Často sahají k argumentům typu:
“Víte, jak máte chytrého starostu? Ten podepsal
a radoval se, kolik ušetří.” Je vhodné brát výmluvnost prodejců s rezervou a rozhodovat se
s chladnou hlavou. Budete-li na vážkách, zda
smlouvu podepsat či nikoliv, domluvte se s prodejcem, aby přišel za dva či tři dny, abyste si
mohli v klidu přečíst návrh smlouvy a ověřit si
jeho informace. Pokud vám odmítne smlouvu k
prostudování předat, víte, na čem jste a důrazně
ho odmítněte. Pamatujte si, že na první pohled
výhodnější cena může být spojena například
s nevýhodnými smluvními podmínkami.
Na pozoru se mějte i před osobami, které se
vydávají za zástupce vašeho stávajícího dodavatele či operátora. Ten s vámi totiž zásadně komunikuje jinou formou než osobní návštěvou.

Vždy trvejte na ověření totožnosti dané osoby,
vhodné je se na její vztah ke společnosti dotázat
i na informační telefonní lince pro zákazníky
vašeho dodavatele či operátora.
Pokud vám nejsou milé návštěvy podomních
prodejců, můžete dát svůj názor najevo pomocí
vzkazu na dveřích. dTest pro vás připravil pro
tyto účely samolepku s výzvou „Prodejci, nezvoňte“, kterou si můžete zdarma objednat na
www.dtest.cz/nezvonte.
Příklad - Paní Marie, 68 let, uzavřela s obchodními zástupci jednoho dodavatele energií
dle jejich vyjádření “velmi výhodnou smlouvu”
na dodávku elektřiny. Až po uplynutí zákonné
lhůty k odstoupení od uzavřené smlouvy se dozvěděla, že smlouva není tak výhodná, jak slibovali obchodní zástupci. Vzhledem k tomu, že
smlouva byla uzavřena na dva roky, musí paní
Marie (nechce-li se pouštět do nejistých sporů
s novým dodavatelem) čekat na zvýšení ceny za
elektřinu, které jí umožní smlouvu bez sankce
zrušit a přejít k jinému dodavateli.
Lukáš Zelený, vedoucí právního od. dTestu

Setkali jste se již s podomními prodejci, kteří
vám nabízeli výhodnější smlouvu s dodavatelem elektřiny, plynu či telefonním operátorem?
Pokud ne, čtěte dále a dozvíte se o možných rizicích podomního prodeje energií a služeb, i o
tom, jak se vyhnout nepříjemnému překvapení.
Nezvané návštěvy prodejců, kteří se ohánějí
velkými úsporami peněz, když změníte například dodavatele elektřiny, jsou problematickým
fenoménem poslední doby. Pamatujte na to, že
nemáte povinnost je vpouštět do svého bytu či
domu a předkládat jim na jejich žádost “ke kontrole” vyúčtování služeb. Přestože často lze
změnou dodavatele či operátora opravdu něco
ušetřit, je velmi nepravděpodobné, že vás navštíví právě prodejce s nejvýhodnější nabídkou.
Mnohdy to bude spíše prodejce nejdrzejší či
nejméně seriózní.
Podomní prodejci jsou placeni podle počtu
uzavřených smluv. V poradně dTestu se setká-

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:

Srdečně blahopřejeme paní Marii Trucové ze
Soběslavi, která dne 30. dubna oslaví 92. narozeniny. Milá maminko, gratulujeme, dnes jsi
ke stovce blíž, než kdykoli předtím! Hodně
síly, zdraví a štěstí do zbývajících osmi let!
Za všechny dcera Irena a syn Rudolf

Ladislav Hrdlička
Amélie Kubovská
Šimon Hrda
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:

Dne 11. dubna 2015 uplyne
10 smutných let, kdy nás
opustila naše nejdražší maminka paní Jarmila Plachá
z Vlastiboře. Stále se vzpomínkami zůstávají
děti s rodinami.

Miluška Chalupská
Růžena Karpíšková
Libuše Tíkalová
František Korintus
Josef Novotný
Jiří Palas
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Dne 3. 4. 2015 uplyne deset
smutných let ode dne, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Zdeněk Staněk.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami

CESTY
Za život projdeme mnoho cest,
směřují tam i zpět.
Jsou deštivé i slunné,
veselé i smutné.
Kam směřují cesty další,
život zdá se mi nějak kratší.
Na další cestě sejdem se jindy,
teď chybíš nám tu, WENDY.

„Čas prý rány hojí,
je to ale zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.“
Dne 7. 4. 2015 je to již 14
smutných let, co nás opustil
pan Jaroslav ŠVEPEŠ ze
Soběslavi. Vy, co jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami
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Upozornění pro majitele
vozidel v „polopřevodu“
Silniční motorové vozidlo, které se v současné době nachází v Centrálním registru vozidel ve
statutu tzv. „polopřevodu“ (původní vlastník vozidlo odhlásil na nového majitele, ale ten vozidlo
již na sebe nepřihlásil), musí být nejpozději do
30. 06. 2015 na základě podání žádosti o zápis
vlastníka a provozovatele silničního vozidla dokončena registrace takovéhoto vozidla.
Potřebujete:
· technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla,
· protokol o evidenční kontrole vozidla – ne
starší 14 dnů,
· doklad o pojištění vozidla – zelená karta,
· doklad o platné technické prohlídce,
· v případě, že se nezúčastníte osobně, předložíte plnou moc s úředně ověřeným podpisem,
· občanský průkaz.
Pokud tak do výše uvedeného data neučiníte,
toto vozidlo ze zákona zanikne a nebude možné
jej dodatečně přihlásit.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV

Policejní zápisník
 Dne 2. 2. řídil V. Ž. na pozemní komunikaci
v obci Soběslav osobní motorové vozidlo Škoda Felicie, a to i přesto, že mu bylo Městským
úřadem Soběslav odňato řidičské oprávnění
pro všechny skupiny, jelikož nebyl zdravotně
způsobilý k řízení motorových vozidel.
Ve věci bude policejním orgánem OO PČR
Soběslav vedeno tzv. Zkrácené přípravné řízení.

 Dne 15.2. P. R. řídila motorové vozidlo Fiat
v obci Soběslav na E 55, kde byla zastavena
hlídkou OO PČR Soběslav. Při následné kontrole bylo zjištěno, že jí byl Městským úřadem Příbram vysloven zákaz řízení
motorových vozidel pro všechny skupiny.

 Neznámý pachatel v době od 21. 2. do 22. 2.
syntetickou barvou pomaloval levou část vozidla zn. VW Passat, jež bylo zaparkované
v obci Vesce. Tím měla být způsobena poškozené L. J. předběžná škoda ve výši
15.000,- Kč.
OOP Soběslav

Seriál k novému občanskému zákoníku

Změny v úpravě poplatku z prodlení
Kromě úroku z prodlení, který jsem rozebíral v posledním příspěvku, existuje poplatek
z prodlení. Jeho právní úprava doznala v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku
změn, a to jak co do výše jeho sazby, tak co do
případů, ve kterých se uplatňuje.
Podle starého občanského zákoníku č.
40/1964 Sb. mohl poplatek z prodlení požadovat pronajímatel po nájemci, který nezaplatil
nájemné nebo úhradu za služby poskytované
s užíváním bytu do pěti dnů po splatnosti těchto
plateb, nebo po nájemci, který byl v prodlení
s vrácením movité věci, kterou si pronajal na základě smlouvy o podnikatelském pronájmu
věci. Uplatnění nároku na poplatek z prodlení
vylučovalo možnost uplatnění úroku z prodlení.
Výše poplatku z prodlení činila dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 2,5 promile z dlužné částky
za každý den prodlení, nejméně však 25,- Kč za
každý i započatý měsíc prodlení. Přepočteme-li
tuto sazbu na roční úrokovou míru, dostaneme
se k výši 91,25% ročně. Jiná výše poplatku
z prodlení nemohla být dohodnuta.
Nový občanský zákoník č.89/2012 Sb. se
sice o poplatku z prodlení nezmiňuje, v souvislosti s jeho přijetím vyšel zákon č. 67/2013 Sb.,
který nabyl účinnosti stejně jako nový občanský
zákoník dne 1. 1. 2014 a kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (to je i název tohoto zákona).
Těmito plněními (službami) se rozumí zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění
odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek,
umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunál-

ního odpadu, tedy plnění poskytovaná s nájmem, za která nájemce platí zálohově.
Poplatek z prodlení je možno vyúčtovat tehdy, ocitne-li se v prodlení poskytovatel nebo příjemce služeb (tedy pronajímatel nebo nájemce)
s peněžitým plněním za služby, které přesahuje
5 dnů ode dne jeho splatnosti. Nájemce se může
ocitnout v prodlení s placením záloh za služby
nebo s placením nedoplatku za poskytnuté služby na základě vyúčtování záloh za služby, pronajímatel se může ocitnout v prodlení
s vrácením přeplatku záloh za poskytnuté služby
na základě jejich vyúčtování.
Skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé
služby je pronajímatel povinen vyúčtovat vždy
za zúčtovací období a vyúčtování je povinen doručit nájemci nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Finanční vyrovnání
provedou pronajímatel a nájemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců
ode dne doručení vyúčtování nájemci.
Výše poplatku z prodlení činí za každý den
prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však
10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení.
Přepočteme-li tuto sazbu na roční úrokovou
míru, činí výše poplatku z prodlení 36,50% ročně. Porovnáme-li výši poplatku z prodlení s výší
úroku z prodlení 8,05% p.a., je výše poplatku
z prodlení 4,5 násobkem úroku z prodlení.
Dluží-li nájemce jak nájemné, tak zálohy za
služby, je nutno tyto platby v žalobě rozlišit a
z dlužného nájemného požadovat úrok z prodlení, zatímco z dlužných záloh za služby požadovat poplatek z prodlení.
JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát působící na MěÚ Soběslav

duben 2015

Z činnosti hasičů
Události PS Soběslav 16. 2. – 13. 3. 2015
· 20. 2. Požár dílny v Soběslavi, ulice Dr. E.

·
·
·
·
·

·
·

·
·

·
·

·

Beneše. Zásah provedly jednotky HZS PS
Soběslav a PS Tábor.
21. 2. Spolupráce se složkami IZS při ohledání usmrcené osoby u obce Košice.
22. 2. Otevření bytu v Soběslavi, Bezděkova ul.
24. 2. Pomoc při transportu pacienta do sanitního vozu v Soběslavi, sídl. Míru.
25. 2. Otevření bytu v Soběslavi, nám. Republiky.
28. 2. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Svinky. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
1. 3. Otevření bytu ve Veselí n/L, tř. Čs. armády.
2. 3. Požár osobního automobilu ve Veselí
n/L, na nám. T.G. Masaryka. Zásah provedly
jednotky HZS PS Soběslav a jednotka SDHO
Veselí n/L.
3. 3. Otevření bytu ve Veselí n/L, Mánesova ul.
4. 3. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu po nárazu do rodinného
domu v obci Sedlečko. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
7. 3. Pomoc při transportu pacienta do sanitního vozu v Soběslavi, Mrázkova ulice.
8. 3. Pátrání po utonulé osobě v řece Nežárce
ve Veselí n/L. Na zásahu se podílely jednotky HZS Jčk PS Soběslav, potápěči z PS Český Krumlov a PS Písek a jednotka SDHO
Veselí n/L.
11. 3. Požár skládky komunálního odpadu
v obci Želeč. Zásah provedly jednotky HZS
PS Soběslav, PS Tábor a jednotky SDHO
Planá n/L a Želeč.
Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice

JUDr. Ing. Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.

tel. 777 794 871

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59/I
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 8.4. a 22.4. od 13 do 17 h

Konzultant zdravé výživy
a alternativní medicíny Miroslav Němec
bude v Soběslavi, v ulici Nerudova
- Pekárikovi /naproti pekárně/
v sobotu 4. 4. od 9 hodin.

Výkup kožek
Mimořádně v úterý 7. 4. 2015 u KD
Jirsíkova ul. v době mezi 12.00 – 14.20 h

duben 2015

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – duben 2015
Pravidelné akce:
· Úterý

DIAKLUB (vždy poslední úterý v měsíci !)..................................................... 16.00
Loutkářský soubor KAŠPÁREK ...................................................................... 18.00
ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt 602 126 685) .................................... 18.00
ARGENTINSKÉ TANGO ...............................................................................18.00
Spolek divadelních ochotníků „CHVALOVSKÝ“ .......................................... 20.00

· Středa

SENIOR KLUB................................................................................................ 13.30
RÁČEK, dětský kroužek lid. písní a tanců ....................................................... 15.30

· Čtvrtek JÓGA s Michaelou Kloss (kontakt 602 143 866)............................................. 18.00
· Pátek

SOBĚSLAVSKÁ CHASA............................................................................... 18.00

Další program:
· Čtvrtek 2.4.

Loutkářský soubor Kašpárek, KŘEMÍLEK a VOCHOMŮRKA ..... 17.00
pohádka v loutkovém divadle, vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

· Čtvrtek 9.4.

„Nicholas Winton – Síla lidskosti“, pořad pro ZŠ .................. 8.15 a 10.30
velký sál, vstupné 40 Kč

· Čtvrtek 9.4.

ASTRÁL............................................................................................... 17.00

· Sobota

11.4.

Zadáno – MO Český rybářský svaz, velký sál .....................................9.00

· Sobota

11.4.

TRADIČNÍ SOBĚSLAVSKÁ DISKOTÉKA s hostem Vašo Patejdlem
velký sál, vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 220 Kč ...................20.00

· Úterý

14.4.

Divadlo Bez zábradlí Praha, KVARTET, divadelní představení .........19.30
Laskavá komedie současného britského dramatika a oscarového scénáristy
Ronalda Harwooda (Pianista) o umění stárnout a nesmrtelnosti ducha.
velký sál, vstupné mimo předplatné 290 Kč

· Pátek

17.4.

Malé divadlo Č. Budějovice, STO ROKŮ PRÁZDNIN
divadelní představení pro 2. stupeň ZŠ, velký sál, vstupné 65 Kč

· Neděle 19.4.

Divadélko Mrak, ČARODĚJNÁ POHÁDKA.....................................10.30
divadelní představení - pohádka o hodné Barušce a zlé Mařeně, velký sál
vstupné dospělí 50 Kč, děti 40 Kč, rodinná 2.,3….dítě zdarma !

Loutkářský soubor Kašpárek, KŘEMÍLEK a VOCHOMŮRKA ......10.00
pohádka v loutkovém divadle, vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč
Připravujeme na květen:

· Neděle 26.4.

· Čtvrtek 7.5.

VÝROČNÍ SCHŮZE Svazu tělesně postižených v ČR, malý sál ......13.30

· Úterý

12.5.

Hudba školám (Profesionální sdružení umělců)........................9.00 a 10.00
Filmová a muzikálová hudba a Fenomén jménem Semafor, výchovné
koncerty pro 1. a 2. stupeň ZŠ Komenského, velký sál, vstupné 50 Kč

· Středa

13.5.

Hudba školám (Profesionální sdružení umělců)........................9.00 a 10.00
Filmová a muzikálová hudba a Fenomén jménem Semafor, výchovné
koncerty pro 1. a 2. stupeň ZŠ E.Beneše, velký sál, vstupné 50 Kč

· Středa

13.5.

Zadáno Muzeum Soběslav – přednáška, malý sál...............................17.00

· Čtvrtek 14.5.

ASTRÁL, klubovna 1. patro .................................................................17.00

· Pátek

15.5.

TROJKONCERT - PESHATA, HODNĚ PODNĚ, THE NEEDS
velký sál, vstupné 120 Kč

· Sobota

16.5.

ABITURIENTI, malý sál .....................................................................15.00

· Úterý

19.5.

Wild Sticks – BUBENICKÁ SHOW, velký sál ...................................19.00
vstupné dospělí 150 Kč, děti a studenti 100 Kč

· Středa

27.5.

VESELÁ TROJKA Pavla Kršky – KONCERT, velký sál.................19.30
vstupné předprodej 170 Kč, na místě 200 Kč

· sobota

30.5.

ABITURIENTI, malý sál .....................................................................18.00

Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: www.kdms.cz
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY:
· VÝSTAVA MŠ DUHA SOBĚSLAV

SVĚT RUKAMA DUHÁČKŮ
Vernisáž výstavy s hudebním vystoupením
se koná ve čtvrtek 9. dubna od 16.00 hodin.
Výtvarné práce dětí a fotografie budou zdobit prostory knihovny až do 29. května.
Srdečně zveme k prohlídce!
· SETKÁNÍ S MIRKEM VOJÁČKEM

OD REKLAMY K UNIVERZÁLNÍM
ZÁKONŮM, A JEŠTĚ DÁL…
V soběslavské knihovně to všechno začínalo. První setkání, kde se Mirek s námi dělil o trochu jiný pohled na svět. Po čase je dobré se
vrátit a popovídat si o tom, jak mnoho se v jeho
životě změnilo. Předat třeba i hluboký prožitek
nekonečného míru, který se ukrývá v každém
srdci.
Středa 15. dubna od 17 hodin.
· FILIPÍNY NA VLASTNÍ KŮŽI

O nevšední zážitky a fotografie z této exotické destinace se s námi podělí Alexandra
Kloboučníková.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Úterý 28. dubna od 17 hodin.

PAMĚTNÍCI VZPOMÍNALI
V březnu jsme nad starými fotografiemi vzpomínali na poslední soběslavské kováře. Děkujeme
pánům J. Pražmovi a V. Richterovi za přípravu akce a všem, kteří zapůjčili své rodinné fotografie.
Moc si toho vážíme!
· KONZULTACE IRISDIAGNOSTIKY

Paní Jitka Hanzalová bude v knihovně pro
zájemce o vyšetření a konzultaci v úterý 14. a
28. dubna (tel. 732 867 571).

Duhové okénko
Dny otevřených dveří
Od pondělí 4. května do středy 6. května se v rámci zápisu do MŠ Duha uskuteční dny otevřených dveří. Děti se
budou moci seznámit s prostředím, kde začne další etapa jejich života,
předškolní věk. Rodiče se budou moci zeptat paní učitelek na vše, co je
zajímá a co by se rádi před nástupem jejich dětí do mateřské školy dozvěděli. Více informací o zápisu a přijímacím řízení najdete na našem webu
www.msduhasobeslav.cz

Masopustní veselí karnevalem vrcholí
Karneval a masopust mají hodně společného, kromě masek také veselí,
hudbu i tanec. Letos karneval v naší duhové školce připadl na čtvrtek 19.
února. Už od pondělí bylo všude vidět a slyšet, že se blíží. Všechny třídy,
šatny a chodby se rozzářily veselými a barevnými girlandami, balonky a
obrázky šášů a šašků. Děti si šuškaly, za co letos půjdou, a bylo patrné, že
se moc těší. Když nastal ten očekávaný den, do tříd nevstupovaly holčičky
a kluci, ale princezny, berušky, kovbojové, indiáni, zvířátka, čerti a tak
dále a tak dále. Převlekly se také paní učitelky, ať už za postavy z nové populární animované pohádky Ledové království nebo třeba za králíky

· SOBOTNÍ PROVOZ

V dubnu bude městská knihovna otevřena
v sobotu 11. 4. od 9 do 12 hodin.
Alena Fremrová

z klobouku. Karnevalový rej a diskotéka mohly začít. Děti ze všech tříd se
vzájemně navštěvovaly a společně tančily a dováděly, naše školka byla
ten den opravdu duhová.

Jíme zdravě
V únoru k nám do školky zavítali naši známí, klauni Hugo a Fugo, tentokrát s pořadem Jíme zdravě. Děti pomohly Hugovi naučit Fuga, co je
zdravé a že mlsat bonbóny se může jen občas. Společně si také zacvičily.
O zdravé stravování se v naší školce velmi zodpovědně starají naše paní
kuchařky, pečlivě sestavují jídelníček, aby splňoval všechny normy a předpisy, vymýšlejí nové a nové receptury. Ve spolupráci s kuchyní se snažíme
dětem co nejvíce zpestřit stravování jako takové a vedeme je ke spolupodílení se na přípravě jídla. Máme k dispozici odšťavovač, můžeme si sami
s dětmi vyrobit pomazánky ze surovin připravených kuchyní. Pěstujeme si
ve třídách řeřichu, kterou si děti mohou ozdobit svačiny. Máme také možnost si s dětmi upéct v troubě například bramborové lupínky, zeleninové
hranolky nebo i masopustní koblihy či vánoční perníčky. Děti tuto možnost
vítají a rády se do příprav zapojují.
MŠ DUHA

MŠ Nerudova
Přehlídka výtvarných prací „Pohádkové tvoření“
Uskutečnila se v prostorách vstupní chodby mateřské školy. Rodiče a
děti byli moc šikovní a využili různých výtvarných materiálů. Pohádkové
postavičky, rybičky, housenky, perníková chaloupka, chaloupka z mechu
a kapradí či jiné výtvarné práce, které děti tvořily s rodiči doma, zdobí
vstupní chodbu naší mateřské školy. Odměna v podobě pohádkové knížky děti neminula.

Včelař
Netradiční, ale velmi zajímavá návštěva proběhla v úterý 3. 3., kdy nás
navštívil včelař – pan Řehoř. Přišel dětem vyprávět o životě včel a přinesl
ukázat, jak pravily děti, „domeček pro včely“. Děti viděly, že úl se nechá
rozebrat na tři části. Prohlédly si i mezistěny a vyzkoušely si ochrannou
kuklu, která je součástí včelařovy výbavy. Divily se, že včely mají svou
královnu. Co je propolis nebo mateří kašička, bylo pro děti něčím novým.
Zajímavé vyprávění bylo pro všechny nové a určitě poučné. Vedení MŠ
Nerudova děkuje Václavu Řehořovi, že si udělal na naše nejmenší chviličku čas.
pokračování na str. 11
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MŠ Nerudova - pokračování ze str. 10

Karneval
„Haló pane karnevale, račte dále, račte dále.
Všechno máme na míru z krepového papíru.
Princezny tu vzduchem vlají a motýli třepetají…
Začalo období masopustu – období karnevalů, tance, zpěvu a hudby.
Na karneval, který pořádáme v mateřské škole každý rok, se děti opravdu
moc těšily. Šatny ožily barevnými papírovými maskami a v úterý 17. 2. se
naše školička proměnila v pohádkové království plné princezen, rytířů,
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víl, čertů, berušek, pirátů či jiných postaviček, které nelze ani vyjmenovat. Přehlídka masek a diskotéka mohly začít. Velké díky všem maminkám, které masky pro své malé ratolesti připravily. Bez nich by karneval
nebyl karnevalem. Maškarní rej se opravdu vydařil.

ZOO Dvorec u Borovan
Naši dobří známí ze ZOO Dvorec u Borovan manželé Ambrožovi navštěvují naši mateřskou školu se svými zvířaty každý rok. Ani tentokrát na
nás nezapomněli. Přivezli nám ukázat dvě zajímavá a málo známá zvířátka. Byl to pásovec štětinatý - samička jménem Esmeralda a hutia konga
stromová – jménem Tim. Děti se dozvěděly mnoho nových věcí o jejich
životě. Pozorovaly krunýř pásovce a zjistily, že je tvořený z 18 pásů. Obě
zvířátka byla velice čilá a zvědavá na své malé diváky. Vyprávění
manželů Ambrožových nadchlo nejen děti, ale i nás dospěláky.

Vernisáž výstavy „Kouzelné dny v MŠ“
Předškolní děti ze třídy sluníčkové a měsíčkové vystoupily s hudebním programem na vernisáži výstavy „Kouzelné dny v MŠ“, a to v úterý
odpoledne 24. 2. v Městské knihovně v Soběslavi. Veselé písničky a tanečky udělaly radost jak rodičům, tak i ostatním návštěvníkům knihovny.
Výtvarná dílka našich malých umělců jsou opravdu ojedinělá. Vystavené
práce obohatila i výstava fotografií z různých činností dětí v mateřské
škole.
Kolektiv MŠ Nerudova

ZŠ Komenského
Neposlušná kůzlátka
V pátek dne 27. 2. navštívilo naši školu divadélko
Zvoneček. Pro děti z prvních a druhých tříd zahrálo
pohádku O neposlušných kůzlátkách. Samozřejmě, že děti tento pohádkový příběh už znají,
ale nenásilnou formou si připomenuly, proč je
důležité poslouchat rady dospělých, a také to, že
se ne vždy za přívětivou tváří skrývá dobrý člověk. K poutavému provedení pohádky přispěl
nejenom výkon obou hereček, ale také hezké
masky a dekorace. Z reakcí dětí bylo poznat, že
se jim pohádka velmi líbila.
L. Hrušková

Karneval ve školní družině
V pátek 27. 2. se pavilon školní družiny proměnil v taneční sály a netrpělivě očekával příchod pana Karnevala. Přivítání s ním proběhlo
předtančením děvčat z kroužku Dovedných rukou a dětí z 2. B. Tři pohybové skladby byly nacvičeny na písně Tomáše Kluse se skupinou
Kryštof. Skladbu Call my maybe, s děvčaty
z kroužku Dovedných rukou, nacvičila Michaela Hybšová, které pomáhala Barbora Sladovníková. Těmto žákyním 6. třídy patřil náš obdiv a
potlesk, který si svým vystoupením s děvčaty
právem zasloužily.
Karneval zažil i velké překvapení. Paní učitelky 1. stupně ve slušivých kostýmech černošek přišly podpořit naše děti v tanci. Prožily tak
s námi plno legrace a hezkých chvil. Smích, radost a pohyb nám na našem školním karnevalu
určitě nescházely. V družině to prostě žilo a
svým hemžením připomínala spíše mraveniště
než školu.
Za kolektiv vychovatelek
Jaroslava Jelínková

Úspěch v anglickém jazyce
Ve středu 18. února se v DDM v Táboře
uskutečnilo okresní kolo Olympiády v AJ.

Naši školu reprezentovala Marie Havrlantová (9. B), která ve starší kategorii obsadila nakonec 13. místo.
Do mladší kategorie byla nominována vítězka školního kola - Michaela Pejšová (7. B).
Míše se dařilo výborně, po písemném testu a
konverzační části skončila na skvělém 2. místě.
Oběma dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Lukáš Lis

Projektové dny na SPŠ v Táboře
Zápisky z pera žáků
ZŠ Soběslav Komenského
Už čtyřikrát za tento školní rok jsme navštívili SPŠ v Táboře.
Poprvé jsme Střední průmyslovou školu
navštívili 11. 11. 2014. Jako první nás uvítala tesařská dílna. Mohli jsme si vybrat, jestli budeme
ze dřeva vyrábět hrací kostku nebo stojan na
tužky. Jednoznačně vyhrála kostka. To jsme
ovšem ještě netušili, jak bude práce náročná. Z
připraveného dřeva jsme museli všechno pečlivě naměřit, kostku uříznout a vyvrtat do ní dír-

ky. Potom jsme šli na oběd, který byl velice
dobrý. Když jsme se vrátili do dílny, zahájili
jsme poslední úpravy. Aby byla kostka téměř
dokonalá, museli jsme ji pořádně obrousit.
Druhá návštěva byla ještě zajímavější.
Zúčastnili jsme se čtyř vyučovacích hodin. Při
první hodině jsme zasedli k počítačům, na kterých se zdejší žáci učí v různých programech
projektovat budovy a rodinné domky. Seznámili jsme se základy práce ve speciálním programu a pokračovali druhou hodinu. Zde jsme se
dozvěděli spoustu nového o různých typech měření. Někteří z nás využili příležitosti a zkusili si
na různých typech měřicích přístrojů změřit například tloušťku lidského vlasu. Na třetí hodině
jsme se seznámili se základy programování.
Tato část bavila všechny asi nejvíce. Ve skupinách jsme měli možnost naprogramovat si různé roboty z Lega.
Potřetí jsme opět zavítali do dílen. Tentokrát
jsme vyráběli z plechu stojan na ubrousky. Bylo
to hodně pracné, ale zdaleka ne tak jako práce se
pokračování na str. 11
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ZŠ Komenského - pokračování ze str. 11
dřevem. Plech jsme museli důkladně obrousit,
aby nebyl ostrý a my se o něj nemohli poranit.
Poté jsme do něj vyvrtali dírky pro uchycení
šroubů a začali ho ohýbat. Nejtěžší práce přišla
až na konec- všechny části složit k sobě. Ale výsledek za tu námahu stál.
Zatím naposled jsme zamířili opět do vyučovacích hodin. První byla hodina chemie, ve které jsme dělali různé zajímavé a efektivní pokusy.
Následovala fyzika, která se většině líbila ze
všech nejvíce. Pokračovali jsme na hodinu automatizace. Na poslední hodině matematiky nás
paní učitelka naučila sestavovat magický čtverec. Všechen čas strávený na SPŠ Tábor nám
mnoho přinesl a někteří z nás se rozhodli, že
půjdou právě na tuto školu.
V dalších týdnech a měsících nás čeká ještě
několik výletů a exkurzí. Technicky nadané děti

se vydají na VŠTE do Českých Budějovic, kde se
seznámí se studiem na vysoké škole, prohlédnou
si areál školy a navštíví ukázkové hodiny. Čeká
nás také Projektový den, minulý rok ho žáci naší
školy strávili na Techmánii v Plzni. Navštívíme
jednu z nejzajímavějších elektráren v ČR – Dlouhé Stráně. A aby i naši učitelé nepřišli zkrátka,
zúčastní se někteří z nich workshopu zaměřeného na práci s interaktivními měřicími systémy
pomocí sond. Také se podívají, jak fungují některé technicky zaměřené podniky na Moravě.
Za žáky ZŠ Komenského – Karolína Musilová
a Johana Dvořáková

Vybíjená žáků 4. tříd
Dne 5. 3. se žáci 4. tříd zúčastnili turnaje ve
vybíjené v Táboře. Celkem soutěžilo 15 družstev, která byla rozdělena do tří základních skupin. Naši žáci soupeřili ve skupině A se

Okresní kolo recitační soutěže 4. a 5. tříd

ZŠ E. Beneše
Školní kolo recitační soutěže

Agáta Červenková

Ve středu 18. února se žáci prvních až pátých tříd ZŠ, tř. Dr. E.
Beneše zúčastnili školního kola
recitační soutěže. Přednášející
předvedli velmi pěkné výkony.
Všem děkujeme za snahu a účast.
První třídy:
1. Lucie Malenická I.B, Jana Čáslavská I.D
2. Lucie Zabloudilová I.D, Lucie Pölderlová I.D
3. Martina Kamrádková I.A, David Kučera I.B,
Filip Mattanelli I.C, Dominik Šrubař I.C
Druhé třídy:
1. Juliana Kratochvílová II.B
2. Pavla Kalabová II.C, 3. Tomáš Daniel II.A
Třetí třídy:
1. Tomáš Fifka III.A, 2. neuděleno
3. Jan Sochor III.B, Valentýna Čížková III.B
Čtvrté třídy:
1. Šimon Fifka IV.B, 2. Jan Tvrz IV.A
3. Nika Jirousová IV.B
Páté třídy:
1. Adriana Beránková V.B, Agáta Červenková V.B
2. neuděleno, 3. Štěpánka Břízová V.A
V okresním kole naši školu budou reprezentovat Adriana Beránková a Agáta Červenková.
Přejeme hodně úspěchů.

V úterý 3. března proběhlo okresní kolo recitační soutěže žáků 4. a 5. tříd. Naši školu reprezentovaly dívky z 5. B Adriana Beránková a
Agáta Červenková. Agátka Červenková obsadila krásné 3. místo. Dívkám děkujeme za reprezentaci školy a Agátce blahopřejeme k pěknému
umístění.
Mgr. R. Šrubařová

ŠKOLNÍ SOUTĚŽ
„Naše hudební hvězda“
Ve třech dnech 16. 2., 17. 2. a 3. 3. se pro
žáky naší školy konala hudební soutěž. Zúčastnilo se jí celkem 83 žáků z 1. až 9. ročníků. Žáci
soutěžili v kategoriích - sólový zpěv a skupinový zpěv. Zpívali lidové i umělé písně a jako každoročně mezi nimi porota hledala zpěváky a
zpěvačky, kteří by jeli reprezentovat naši školu
v okresní soutěži „Jihočeský zvonek“ v Táboře.
Zde jsou vítězové v jednotlivých kategoriích:
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV I. třídy:
1. místo: Novotná-Hanzalová Valentýna I. D
Pánková Adéla I. C
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV II. třídy:
1. místo: Jireková Denisa II. A
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV III. třídy:
1. místo: Drsová Natálie III. B
Turková Kristýna III. A
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV IV. třídy:
1. místo: Antoni Roman IV. B
Fifka Šimon IV. B
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV V. třídy:
1. místo: Červenková Rebeka V. B
Kategorie SÓLOVÝ ZPĚV VI. – IX. třídy:
1. místo: Musílková Karolína VI. A
a Musílková Veronika VIII. A
Kategorie SKUPINOVÝ ZPĚV I. třídy:
1. místo: Pölderlovy Lucie a Sabina I. D
Drtinová Amálie a Gabrišová Zuzana I. D
Kategorie SKUPINOVÝ ZPĚV II. třídy:
1. místo: Jireková Denisa
a Sedláčková Anežka II. A
Kategorie SKUPINOVÝ ZPĚV III. třídy:
1. místo: neuděleno
2. místo: Kamrádková Linda
a Turková Kristýna III. A
Dvořáková Nela a Podhradská Aneta III. B
Kategorie SKUPINOVÝ ZPĚV IV. a V. třídy:
1. místo: neuděleno, 2. místo: Kujalová Michaela a Veselá Lenka V. A
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základními školami Helsinská, SÚ Švehlova,
Mladá Vožice, Bechyně FK.
Ve své skupině byli žáci druzí a celkově pátí.
Za naši školu hráli: Jansa Daniel, Lacko Tobias, Mareš Jakub, Musil Matěj, Novotný Lukáš, Novotný Marek, Paušová Eliška, Petrásek
Filip, Přibylová Lucie, Štefan David, Štěpánková Rozálie, Vopava Radim.
Všichni žáci si zaslouží pochvalu za plné nasazení při všech utkáních.
Jana Žaldová

Vystoupení v Senior-domu
Dne 6. 3. se vypravily děti z 2. A do
Senior-domu zarecitovat, zazpívat a zatančit
k příležitosti otevření víceúčelového hřiště pro
seniory. Samy si hřiště mohly vyzkoušet a za
krátký program dostaly odměnu v podobě občerstvení. Odnesly si také dárek, který babičky
ušily.
I. Klimešová
Výhercům gratulujeme, zúčastněným a
všem, kteří se na organizaci této soutěže podíleli, děkujeme. Za rok se budeme opět těšit na
nové písničky i zpěváky a zpěvačky.
Vybraným reprezentantům naší školy přejeme hodně úspěchů v okresní soutěži, která se
bude konat dne 18. 3. v Divadle Oskara Nedbala
v Táboře.
Mgr. Naďa Vančatová

Matematická olympiáda
Dne 11.3. 2015 proběhl 53. ročník Matematické městské olympiády Akademika Bydžovského ve Veselí nad Lužnicí. Této soutěže se
každoročně účastní vybraní žáci osmých ročníků naší školy, aby si ověřili své znalosti a logické myšlení při řešení úloh z matematiky.
V loňském ročníku Jakub Švadlena soutěž vyhrál, a tak očekávání v letošním roce byla velká.
Stupně vítězů jsme neobhájili, ale na pěkném
čtvrtém místě skončil Jan Soukup z 8. B. Soutěže
se spolu s ním zúčastnili Martin Gondek, Jana
Vránková, Viktor Kukla (všichni 8.A) a Zuzana
Srncová (8.B). Žákům děkujeme za účast.
Lenka Kubešová

PODĚKOVÁNÍ
Dne 11.3. navštívili žáci šestého a osmého
ročníku k volbě povolání podnik Agro – Soběslav. Prohlédli si zemědělskou techniku a zařízení
pro živočišnou výrobu. Děkujeme zaměstnancům této firmy za ochotu a příjemné povídání.
Žáci a učitelé ZŠ Soběslav E. Beneše

Šesťáci ve Státní opeře
9. března se žáci 6. A vypravili na exkurzi do
Prahy. Kromě významných památek navštívili
představení Čert a Káči aneb Peklo v pekle ve
Státní opeře. Hudební pohádka Jiřího Temla v podání Kühnova dětského sboru si vzala na paškál
závislost mladé generace na technických vymoženostech. A tak když Káči, které si nedovedou
představit svůj život bez kontaktu s virtuálním
světem, sprchového gelu a parfému, skončily
s Barnabášem v pekle, udělaly zaostalým čertům
opravdové peklo v pekle. Představení se nám moc
líbilo. Svou výzdobou nás uchvátila i samotná
budova Státní opery.
Žáci 6. A
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Rolničkové dny

Diakonie ČCE
středisko Rolnička
uvádí dne 10. 4. 2015 ve 20 h
v čajovně Rolnička loutkovou

16. dubna 2015
Vážení občané Soběslavi, i v letošním roce pořádá Diakonie ČCE –
středisko Rolnička veřejnou pouliční sbírku Rolničkové dny. Letošní ročník bude již čtrnáctý a
jeho výtěžek bude použit na otevření Obchodu
dobré vůle. Rolnička poskytuje své služby dětem i dospělým s mentálním postižením již od
roku 1994. V současné době máme více jak 100
klientů z celého táborského regionu. Jedním
z našich cílů je i zaměstnávání lidí s postižením.
Proto bude 1. června v budově bývalé 8. ZŠ na
Sídlišti nad Lužnicí v Táboře otevřen Obchod
dobré vůle - obchod s věcmi z druhé ruky, který
dává práci lidem s postižením.
V loňském roce jste nám Vy a obyvatelé dalších 10 měst v Jihočeském kraji pomohli získat
částku 169.071,- Kč. Pomozte nám ji letos překonat. Až ve čtvrtek 16. dubna potkáte v ulicích
svého města dobrovolníky ve žlutých tričkách
se zapečetěnou pokladničkou a oni Vám nabídnou ke koupi barevnou rolničku, neodmítněte
je, prosím. Váš příspěvek bude použit na dobrou
věc. Naše sbírka je pořádána dle zákona
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a podléhá
kontrole Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Děkujeme Vaše Rolnička

tragedii Othello
v podání souboru DRAK&ROSES.
1. Fashion Bazárek v Soběslavi

Jarní průvan v šatníku
Zbav se věcí, co Ti leží ve skříni a už Tě
nebaví nebo ulov COOL kousek za pár kaček.

Kde: DDM Soběslav

MŮŽEME POMÁHAT
VÍCE RODINÁM!
Díky dvouletému projektu “Raná péče pro více
jihočeských rodin”, který podpořila Nadace
rozvoje občanské společnosti z prostředků
VELUX Foundations - máme novou posilu, poradkyni rané péče, která již několik let “dobrovolničí” a mnohé klientské rodiny ji velmi
dobře znají. Jsme upřímně rádi, že dopřejeme
pravidelné služby 40 jihočeským rodinám dětí s
postižením či ohroženým vývojem namísto původních 30. Zároveň poradkyně získají díky
projektu další kvalitní vzdělání a pro rodiče
jsme uspořádali dva semináře Sexualitu u dětí s
postižením a Seminář o sociálním systému.
Více na www.imy-sdruzeni.cz.

KDY: So 11.4.2015 9 – 12 hod.
Oblečení S-XXXL, boty, bižu
Chceš prodávat?
Registrace prodejců a info na:
www.conepotrebujes.cz
Všechny ostatní srdečně zveme!

ZUŠ Soběslav
pořádá Festžák
17. května se uskuteční v kině
v Soběslavi již potřetí festival filmů
FESTŽÁK.

Rozsviťte se modře
V roce 2008 vyhlásila OSN druhý duben
mezinárodním dnem autismu, a pro tento den
je zvolena barva modrá, barva porozumění.
V rámci tohoto dne probíhá mezinárodní
kampaň, kdy firmy a společnosti nasvěcují své
budovy modře a lidé, kterým není problematika
autismu lhostejná, se oblékají do modrého oblečení. Ano i naše rodina i přátelé se v tento den
zahalí do modré. Je to již čtyři a půl roku, kdy
byl našemu synovi diagnostikován autismus. Za
všechny naše známé, které postihl stejný úděl,
který si rozhodně sami nevybrali, říkám: „Bojujeme statečně za své děti téměř 24 hodin denně."
Přála bych nám všem více tolerance a méně
slovních výpadů od veřejnosti, která tak sice
jedná z nevědomosti, zato mnohdy s velkou intenzitou.Uvádí se, že jedno dítě ze sta trpí některou z poruch autistického spektra a v naší zemi
žije až 90 000 lidí s tímto hendikepem. Zatím se
nepodařilo příčinu této poruchy odhalit.
Chtěla bych touto cestou poděkovat:
· IMY, o.p.s, která pomáhá nejmenším dětem
s postižením až do sedmi let jejich věku i jejich rodinám. Všem jejím pracovníkům za jejich obětavost a podporu.
· Paní logopedce Marice Koma-Janovské. Bez
ní by Filip nebyl, kde je dnes.
· A hlavně řediteli ze Základní školy E. Beneše
Vlastimilu Říhovi, který umožnil integraci
žáka s mentálním postižením.
· Úžasné a neúnavné paní učitelce Evě Červenkové a její tiché pomocnici - asistentce pedagoga Monice Jonášové.
Filipovi se integrace zatím velice daří, ke
spokojenosti všech. Přála bych všem postiženým, aby jim bylo umožněno alespoň pokusit se
co nejvíce integrovat mezi “normální”.
Stále bojující matka Strychová Monika
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Festival je zaměřen na tvorbu nejmladších tvůrců ze základních a základních uměleckých škol.
Jako již tradičně je doplněn i o tvorbu
středních a vyšších odborných škol.
www.festzak.eu
Pavel Vaněk

Knihkupectví U sv. Víta
Nejprodávanější tituly:
·
·
·
·
·
·
·

J. Lebeda: Medovníček na cestách
R. Cook: Vražedná aplikace
N. Robertsová: Modré z nebe
R. Galbraith: Hedvábník
M. Faber: Kvítek karmínový a bílý
J. Jonáš: Svět přírodních antibiotik
A. Doležalová: Domácí krabičková dieta 3

Zemřel Terry Pratchet
Zemřel Terry Pratchet, autor, který svými
knihami „humorné fantasy“ potěšil miliony
fanoušků tohoto žánru po celém světě. Fanoušci ze Soběslavi se mohou potěšit sadou
linorytů, kterou na jeho počest vytvořili žáci
výtvarné třídy ZUŠ, pod vedením Mgr. Vaňka. Jedna sada těchto linorytů byla spisovateli doručena loni v červnu, jako výraz poděkování za jeho tvorbu a pro povzbuzení v jeho
boji s Alzheimerovou chorobou. Výstava obrázků je v Knihkupectví U sv. Víta prodloužena do 15. dubna.
Besedu s překladatelem jeho díla
plánujeme na duben.

Poradkyně na konzultaci v rodině

Raná péče - bezplatná
služba na Táborsku
Těšíte se na miminko a vše se zdá v pořádku.
Někdy se však stane, že porod proběhne s komplikacemi a lékaři vás začnou připravovat na
zprávu, že vaše děťátko bude mít opožděný vývoj anebo postižení. Někdy se stane, že se miminko s viditelným postižením narodí, jindy až
v průběhu prvních let zjistíte, že se vaše děťátko
vyvíjí či chová výrazně odlišně než jeho
vrstevníci.
Děťátko může být opožděné v různých oblastech vývoje řeči, ostatních smyslů, pohybu či
myšlení. Pokud se rodiče rozhodnou nezávazně
konzultovat vývoj svého dítěte, není možná
vždy jednoznačné, kterou organizaci oslovit.
Není třeba se obávat - všechny společnosti, které v jižních Čechách ranou péči poskytují, výborně spolupracují a rodině poradí nejvhodnější
organizaci, která je zacílená na konkrétní
zdravotní problém.
Neziskové organizace poskytující v Jihočeském kraji terénní službu ranou péči:
· Mentální, tělesné postižení, autismus,

ohrožený vývoj I MY, o.p.s. Soběslav

· Sluchové postižení - Tamtam o.p.s. Praha
· Zrakové postižení - Společnost pro ranou

péči České Budějovice

· Poruchy autistického spektra

- APLA JC z.s. Tábor
Za obecně prospěšnou společnost I MY, o.p.s.
Klára Csirková
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VELIKONOCE
S příchodem jara slavíme každoročně pohyblivé velikonoční svátky. Zatímco Vánoce slaví spolu s křesťany velká část
společnosti, Velikonoce - nejvýznamnější a nejstarší křesťanské svátky zůstávají opomenuté. Pro mnoho lidí to jsou pouze
svátky jara s kraslicemi, pomlázkami, beránky bez hlubšího
duchovního obsahu.
Prof. Tomáš Halík v jedné své úvaze nad Velikonocemi připomíná starou legendu zachycenou K. J. Erbenem, že na Velký
pátek, když „v kůru tam se právě pěje/Krista Pána umučení“,
se otvírají poklady. Možná je v této baladě obsažena hluboká
lidská zkušenost, že pašijový příběh umučení Krista má v sobě
sílu, díky které pukají skály v našem nitru. Proměňuje se a oživuje to, co v nás zkamenělo, ztvrdlo, otvírají se poklady našeho srdce. Křesťanské Velikonoce
jsou tak svátky nalezení nové naděje, skutečného života a lásky.
Přeji nám, abychom o těchto Velikonocích objevily skutečné poklady našeho srdce.
P. Jan Hamberger (obrázek nakreslila Veronika Buštová – ZUŠ výtvarný obor)

Soběslavský Ráček
Vystoupení ve Veselí n. Luž.
Po krátké pauze s vystoupeními byl čas na
nácvik nových písniček a k tomu i nových rekvizit, které by se hodily pro využití do nového tanečně písničkového a přednesového pásma.
Toto se nám zdárně podařilo, což jsme si chtěli
potvrdit tím, že ho nabídneme divákům na posouzení. Děti ho zvládaly na zkouškách k radosti nejen rodičů, tak jsme oslovily domov pro
seniory ve Veselí nad Lužnicí, kde jsou rádi,
když přijedeme a potěšíme je. Po domluvě jsme
vyrazili v sobotu 14. 3. do Veselí nad Lužnicí,
kde už na nás čekalo nedočkavé publikum. Se-

nioři se předháněli, kdo zaujme první řady, aby
vše dobře viděli a slyšeli. Vystoupení se nám
podařilo. Velký úspěch a odměna ve formě velkého potlesku byly nade vše. Bylo pro nás
nachystáno malé občerstvení a dárečky. Už teď
se moc těšíme na další návštěvu.

Jarní Kreativ je minulostí
Do Velikonoc zbývaly tři týdny, proto byl
nejvyšší čas koupit dekoraci třeba pro jarní výzdobu bytu. Inspiraci mohli zájemci najít na dalším ročníku Kreativu, který se konal 13. – 14.
března v prostorách Kulturního domu města Soběslavi. A výběr byl skutečně široký. Malovaná
vajíčka, pletené pomlázky, prodej živé a sušené
vazby s jarní tematikou - to vše přímo vybízelo
návštěvníky ke koupi. Ale nejen Velikonocemi
žil tento ročník. Prodejní stánky byly plné nejrůznějších druhů zboží, workshopy se předháněly v nabídce rukodělných technik, mohli jste
si vyrobit vlastní šperk, zkusit malování na
hedvábí či na sklo.
Ale Kreativ, to nejsou jenom prodejní stánky
a tvořivé dílny. Pořadatelé vždy připravují i zajímavý doprovodný program, který v sobotu obohatila módní přehlídka Fashion Fler. Na ní své
autorské návrhy předvedli drobní návrháři. Jejich
nápadité modely jste si mohli zakoupit přímo na
místě. Profesionální vizážistky poradily dámám
s líčením, děti si mohly nechat zajímavě pomalovat obličej.
Nechybělo ani občerstvení. Výborné domácí
zákusky a koláče pro vás opět napekla čajovna
Rolnička.
Jarní Kreativ je minulostí, ale těšit se můžete
už teď na ten podzimní, který bude v Soběslavi
20. – 21. listopadu 2015.
-jk-

Velikonoční koledování s Ráčkem
Stejně jako v loňském roce, tak i o letošním
Velikonočním pondělí vyrazí děti z Ráčku na
koledu po soběslavských ulicích a uličkách.
Ráno okolo 8 h vyjedou od kulturního domu
s koňským spřežením a žebřiňákem. Rádi Vás
potěší naučenou koledou nebo říkankou.
Dana Moravcová, vedoucí souboru

DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN
Domácí hospic Jordán, o.p.s. poskytuje již pět let paliativní péči v okrese Tábor nevyléčitelně
nemocným, kteří si přejí žít doma až do konce svého života.
Jedná se o specializovanou zdravotně - sociální službu, při níž je zajišťována komplexní péče
o nemocného i jeho rodinu. Tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice,
dobrovolníci a další odborníci, speciálně vzdělaní pro práci s pacienty na konci života. Pacientům přijatým do domácí hospicové péče je zajištěna dostupnost lékařské a ošetřovatelské
služby 24 hodin denně sedm dní v týdnu.
Dalšími aktivitami Domácího hospice Jordán jsou poradna, půjčovna kompenzačních pomůcek, kurzy pro pečující, vzpomínková setkání pozůstalých, dobrovolnická setkání, besedy a
přednášky o paliativní péči pro veřejnost laickou i odbornou.
I přesto, že každým rokem narůstá počet klientů, není tato péče hrazena ze zdravotního pojištění. Velkou pomocí je proto podpora a pomoc od mnoha dárců, měst a obcí.

Hudebně literární
seskupení HAMAVE
se svým hostem Michalem
Novákem (fagot, kytara)
srdečně zvou na charitativní koncert
v sobotu 11. dubna 2015 od 18.00 h
do kostela sv. Víta v Soběslavi.
Výtěžek z koncertu bude věnován na
záslužnou činnost
Domácího hospicu Jordán.
Přijďte i vy podpořit dobrou věc.

duben 2015
Petra Schacherlová - Chlebníčková
a její kapela Two Towers Hulu Jazz
Hudební umění je běžec na velmi dlouhé trati. Všichni, kteří se pro tuto cestu rozhodnou a
jsou „posvěceni shora“, kteří na ni vytrvají a
stále na sobě pracují, zrají ke stále lepším výkonům. Toto tvrzení rozhodně platí o talentované,
českobudějovické zpěvačce Petře Schacherlové - Chlebníčkové a její kapele Two Towers
Hulu Jazz. Jejich hudba nás potěšila již v roce
2013, a protože se jim v Soběslavi líbilo, domluvili jsme opětovné setkání. Za všechny čtenáře
našeho soběslavského měsíčníku jsem položila
Petře několik otázek.

Muzika Tě neživí, ale je pro Tebe koníčkem.
Co Tě v životě při jeho volbě nejvíce ovlivnilo?
Jednoznačně rodiče. Jsou oba profesionální
muzikanti, takže hudba mě provází již od kolébky. V osmnácti letech jsem přičichla k jazzu a
swingu a bylo rozhodnuto.
Co zajímavého či důležitého přinesl rok 2014
Tobě a Tvé kapele?
V osobním životě bylo pro mě nejdůležitější a
nejkrásnější změnou to, že jsem se vdala. Příjmení mám ale pořád stejně dlouhé, takže zase tak zásadní změna to nebyla. Nicméně to, že mám
v manželovi oporu, je důležité, nejen v hudbě.
Pro kapelu byl rok 2014 příznivý. Zmíním se
alespoň o několika momentech. V březnu jsme
byli, společně s vokální skupinou Voxtet, hosty
„Studia noc“ českobudějovického rozhlasu.
Koncert byl přenášen živě do všech regionálních stanic po celé ČR. V dubnu jsme přijali nového bicistu Martina, se kterým nám to ještě
lépe „šlape“. V květnu jsme si udělali první výlet do Švýcarské Ascony. Strávili jsme tam tři
krásné, slunečné dny a navázali hudební přátelství s místními. Na konci července nám bylo
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Pozvání na koncert
do čajovny
Dubnové pozvání na koncert do čajovny Rolnička přijal vzácný host –
Karel Vepřek. Na české hudební scéně působí už několik desetiletí. Můžete si ho pamatovat jako člena legendární kapely Sváti Karáska Pozdravpámbu, nebo jako
kapelníka střídavě hrající a nehrající skupiny Chudák
paní Popelková. Jeho hlas jste také mohli slýchat v rozhlase. Poměrně často hraje také sólově s kytarou nebo
s tahací harmonikou, nebo v menších uskupeních. Vydal už čtyři desky Najdem den, Artinodhás, Želví sny,
Nebe dokořán. Významnou část jeho hudby tvoří zhudebňování poezie českých básníků,
chceme-li ovšem vůbec dělat hranici mezi hudbou a poezií. Mezi oblíbence Karla Vepřeka patří
především Bohuslav Reynek, Pavel Kolmačka, Karel Hlaváček, Konstantin Biebl, Karel Hynek
Mácha a další. Jeho vlastní hudba je velmi intimní, jemná a pokorná dopovázená tlumeným výrazem. Nenajdeme v ní mnoho příběhů, je to velmi niterná lyrika, dotýká se zásadních lidských
věcí – lásky, víry, naděje. Především s tahací harmonikou má ale Karel Vepřek i polohu veselou
a vtipnou. Karel Vepřek se většinou při koncertě tváří tak, že by tam snad raději ani nebyl. Často
jen přijde, zahraje a odejde. Jeho hudba ale mluví přímo ke každému z nás.
Přijďte si poslechnout, jak hraje Karel Vepřek - ve čtvrtek 16. dubna od 19.30 v čajovně
Rolnička. Nebudete litovat!
Martina Plátová
velkou ctí zahrát si na jazzovém festivalu v Uherském Hradišti, a ocitnout se tak na stejném plakátě s Danem Bártou a Peterem Lipou. V listopadu
jsme oslavili druhé narozeniny kapely a naše pozvání na narozeninový koncert přijal vynikající
český pozounista Přemek Tomšíček. Největší radost mám ale z toho, že nás to spolu pořád baví,
navzdory všem úskalím!
Jaké jsou vaše plány pro rok 2015?
Vydržet! Už za týden budeme hrát na jazzovém festivalu „Jazzové jaro“ v Novém
Sedle. Takto na sever se, myslím, budeme vydávat poprvé. V květnu nás čeká účast na mezinárodním jazzovém festivalu v německém
Görlitzu. V červnu si již tradičně zahrajeme
v Galerii na dvorku v Českých Budějovicích.
A na podzim bychom rádi natočili naše druhé
CD. Materiálu máme požehnaně. Držte nám
palce, ať se to podaří.
Můžeš blíže představit členy kapely?
Velmi ráda. Na trumpetu hraje, a zpívá Jindřich Henry Zíka. Pochází z Kaplice a žije v
Českých Budějovicích. Jindra je něco jako
můj starší hudební brácha, učím se od něho.

V kapele Jindra plní funkci IT specialisty. Tvoří naše webové stránky www.tthulujazz.cz a
vytváří tabulky, které já umím stěží vyplnit. Na
klavír, akordeon a melodicu hraje Radek Škeřík. Žije v Hradci Králové. Radek aranžuje a
rozepisuje noty. V kapele také zastává funkci
„realista“, takže mě vždycky postaví nohama
na zem, když mám chuť se vznášet. Basuje Jan
Kodym. Pochází z Litvínova, ale žije v Rakovníku. Honza funguje taky jako zvukař. Hlavně
je to ale pohodář, který urovnává všechny naše
spory. A na bicí hraje Martin Janovský. Martin
žije v Mostě. To, že se stal členem kapely, je
při jeho vytížení malý zázrak, za který jsem
moc ráda. V kapele zastává důležitou funkci –
hromadný řidič.
Co vzkážeš soběslavskému obecenstvu?
Přijďte se na nás podívat! V roce 2013 byl
pro nás koncert v Soběslavi jedním z nejpříjemnějších. Během koncertu panovala fantastická
atmosféra, lidé byli srdeční a vstřícní, pozitivně
reagovali. Kostel poskytl báječnou akustiku.
Důvod, proč kapela Two Towers Hulu Jazz
vznikla, byla společná láska k hudbě, a pohoda,
kterou si během společného muzicírování užíváme. Dovolte nám sdílet je s vámi. Bez vás to
nebude ono!
Co říci závěrem? Proto, že jsi dodržela tradici a rozhodla se jít po boku milovaného muže
k oltáři, dovol, abych vám oběma, nejen za sebe,
ale za všechny, kteří vám drží palce, popřála nejen hodně lásky, ale především velkou toleranci
a empatii, aby vaše společná cesta vedla příjemnou pahorkatinou (rovina je jednotvárná),
ale osmitisícovky ať se vám vyhýbají. I v muzice
hrát jen mezzoforte je nuda. Hudba, stejně jako
život, potřebuje všechny síly a barvy!
Vážení a milí čtenáři a příznivci dobré hudby, srdečně vás všechny zveme na koncert zpěvačky Petry Schacherlové – Chlebníčkové a
kapely Two Towers Hulu Jazz
ČTVRTEK 9. 4. v 19 h v Českobratrském
evangelickém kostele v Soběslavi
Na viděnou a slyšenou se těší Eva Králová
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V Soběslavi vzniklo
specializované hřiště pro seniory
Starším obyvatelům Soběslavi a lidem se zdravotním handicapem, včetně vozíčkářů, začalo
v pátek 6. března sloužit nové Oranžové hřiště vybudované v areálu zdejšího Senior domu v Mrázkově ulici. Výstavbu prvního Oranžového hřiště
pro seniory v Jihočeském kraji a jeho osazení
cvičebními prvky, uhradil městský Senior-dům
z příspěvku 250 tisíc korun od Nadace ČEZ.
Malý rehabilitační park bude nyní k dispozici
nejen 76 obyvatelům Senior domu a zhruba padesátce klientů sousedního domu s pečovatelskou službou, ale i dalším zájemcům z řad široké
veřejnosti.
„Součástí našich služeb jsou mimo jiné rehabilitační programy. Díky tomuto hřišti tak naši
uživatelé již nebudou muset být za hezkého počasí zavřeni v tělocvičně a budou moci cvičit také
venku v přírodě. Jde tak zároveň jak o rozšíření
možností rehabilitační péče, tak spektra nabídky
volnočasových aktivit. Hřiště bude otevřeno také
ostatním zájemcům z celého okolí. Jeho využití
jsme již nabídli také místnímu svazu invalidů a
tělesně postižených,“ uvedla ředitelka Senior
domu Soběslav Zina Petrásková.
Oranžové hřiště je umístěno v klidném prostředí u soběslavského sídliště na veřejně přístupné travnaté ploše s altánem za budovou
Senior-domu, která obyvatelům domu slouží k
relaxaci a aktivnímu odpočinku. Cvičební prvky, kladka, prstový žebřík, šlapátka, válečky,
šrouby, velká a malá cvičební kola, bradla, překážková dráha a žebřiny, určené speciálně pro
seniory, byly vyvinuty výrobcem ve spolupráci
s Rehabilitačním ústavem Kladruby. Některá
cvičení zvládnou bez problémů i vozíčkáři.
„Na jihu Čech jsme dosud přispěli na vybudování celkem 49 Oranžových hřišť. Toto padesáté je ovšem úplně prvním Oranžovým hřištěm
pro seniory a určitě mohu slíbit, že ne posledním. Za dobu své třináctileté existence již Nadace ČEZ podpořila výstavbu bezmála 300
dětských a sportovních Oranžových hřišť částkou téměř 250 miliónů korun. Máme dětská dopravní hřiště, máme hřiště pro handicapované
děti, ale hřiště pro řekněme starší a pokročilé je
naším prvním podpořeným projektem tohoto

Přestřižení pásky otevřelo brány hřiště
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Co se u nás za poslední
měsíc událo?
Na čtvrtek 19. 2. se těšili
všichni, čekal nás totiž masopust. A ten letošní se nesl ve
sportovním duchu… Na celé
odpoledne jsme se proměnili
v hokejisty, takové malé hokejové mužstvo. A jak už to
v každém sportu bývá, nechyběl ani rozhodčí. Tancovalo se, zpívalo, jídla bylo
také dost, zkrátka masopust
jak má být…Užili jsme si
moc hezké odpoledne a už
teď se těšíme na další akci,
která nás čeká. A která to bude? Nejdříve Velikonoce, obarvíme si vajíčka, upleteme pomlázku a počkáme, jestli i k nám si zase koledníci najdou cestu. A pak už si oprášíme košťata, protože konec dubna
přece patří čarodějnicím.
Za Senior-dům Pavlína Marešová
typu a jako Jihočech jsem pochopitelně rád, že
první vzniklo právě v našem regionu,“ sdělil
František Lust, člen správní rady Nadace ČEZ.
Podpora soběslavského projektu je dalším
dílčím naplněním závazku Skupiny ČEZ „pomáháme tam, kde působíme“. Lust v této souvislosti připomněl, že Nadace ČEZ rozděluje
každoročně na sociálně potřebné projekty, projekty pro děti a podporu rozvoje regionů částku
překračující 150 miliónů korun.
Podle vedoucího Útvaru komunikace Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ Petra Šuleře je rozvoj sportovních a pohybových aktivit
v každém věku jednou z prioritních oblastí
dlouhodobě finančně podporovaných Nadací
ČEZ. „Možnosti zdravého životního stylu, pravidelného pohybu, cvičení a podobně, nejsou
jen výsadou mladých. Nárok na ně mají i senioři
a lidé s handicapem,“ zdůraznil Šuleř a dodal, že
seniorské hřiště rozhodně není jediným projektem, který Nadace ČEZ v letošním roce ve prospěch seniorů realizuje. „Mohu prozradit, že
správní rada nadace v úterý schválila dotaci na
unikátní sportovní hry seniorů, které v červnu
odehrají v Českých Budějovicích,“ řekl Šuleř.
Finanční podporu Nadace ČEZ ocenil starosta Soběslavi ing. Jindřich Bláha. „Možnosti
městského rozpočtu i příspěvků státu na podporu
sociální sféry jsou omezené, takže příspěvek Nadace ČEZ je pro nás samozřejmě velmi vítanou a
nezanedbatelnou pomocí, které si velice vážíme,“ konstatoval starosta. To potvrdila i ředitelka
seniorského domu. „Bez Nadace ČEZ bychom

se do této investice mohli v dohledné době pustit
jen velmi obtížně, pokud vůbec,“ doplnila.
I přes ranní sněžení si otevření hřiště obyvatelé Senior domu nenechali ujít a nově nainstalované cvičební prvky si hned vyzkoušeli. „Uvidíme,
jak se nám bude cvičení dařit, ale myslím, že to
zvládneme,“ nechala se slyšet Růžena Koblasová, která zde žije již dvanáct let. Přímo nadšená
byla její sousedka Helena Šulcová. „Moc se mi to
líbí. Ráda sportuji od mládí, lyžovala jsem, hrála
tenis a hýbat se snažím co nejvíc dosud. Pěkně si
tu protáhnu tělo,“ prozradila.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost
ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika
grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony.
Oranžové schody pomáhají integrovat žáky
a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým prostor pro
sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku
technických předmětů na základních a středních
školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost a Stromy
přinesly do měst a obcí novou zeleň. Výší rozdělených příspěvků se Nadace ČEZ řadí ke špičce
nadací v České republice.
Více informací na www.nadacecez.cz
Zina Petrásková
ředitelka Senior domu
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středu 8. 4. od 17:00 hodin. Mgr. Ludmila
Mikulová z táborského pracoviště Husitského muzea naváže na své předchozí vyprávění o drobných
sakrálních stavbách, tentokrát se však zaměří na
nejdůležitější církevní objekty regionu.

SETKÁNÍ SE SPISOVATELI
VESELSKA
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Ve středu 1. 4. od 18.00 hodin se ve Weisově
domě ve Veselí n. L. koná absolventský koncert
žákyň klavírní třídy p. uč. Marie Škodové
v ZUŠ Veselí nad Lužnicí. Účinkují Magdaléna
Cihlářová (absolventka 1. stupně), Anna Hribová a Barbora Hrušková (absolventky 2. stupně).
Jako hosté vystoupí Kristýna Hajná (zobcová
flétna a zpěv), Jana Machyniaková (příčná flétna) a Eliška Hyánková (housle a klavír).

DUCHOVNÍ TOULKY
PO TÁBORSKU
Přednáška historicko-vlastivědného cyklu
„Staré a nové zvěsti“ na téma „Duchovní toulky
po Táborsku II. – kostely, modlitebny, synagogy“
proběhne v Rožmberském domě v Soběslavi ve

V úterý 14. 4. od 17.00 proběhne ve Weisově
domě beseda se spisovateli mikroregionu Veselsko nazvaná „I ty můžeš mít svoji knihu, aneb
jak jsem se stal spisovatelem“. Besedy se
zúčastní František Tylšar, Rasťa Gregor, Jiří
Břešťák a další.

NEBE, PEKLO, RÁJ
Už pojedenácté jste zváni na výstavu keramiky, kterou vytvořili děti i dospělí v kroužcích a
kurzech soběslavské pobočky DDM Tábor vedených Janou Povondrovou. Výstava bude
v Rožmberském domě k vidění od 1. 5. do 6. 6.,
vernisáž proběhne ve čtvrtek 30. 4. od 17.30 hodin.
Do muzejních sálů Vás srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid

SPOLEK RODIČOVSKÉ CENTRUM SOBÍK
Program DUBEN 2015
PONDĚLÍ
8.30 - 11.30

SOBÍKŮV HLÍDACÍ KOUTEK (Ivana), na objednání 728 318 857

ÚTERÝ
9.00 - 11.30
10.00 - 11.30

HERNA S PROGRAMEM: POHYBOVÉ HRÁTKY I., rodiče a děti (Ivana)
VOLNÁ HERNA

STŘEDA
15.00 - 17.00
16.00 - 16.55

VOLNÁ HERNA
ŠIKOVNÉ RUČIČKY II., děti 3+ let (Monča)

ČTVRTEK
9.00 - 11.30
10.00 - 11.30
17.00 - 18.00

HERNA S PROGRAMEM: PÍSNIČKA, rodiče a děti (Věrka)
VOLNÁ HERNA
TANEČNÍ KROUŽEK pokr., 3+ let (Iva Š.)

PÁTEK
9.00 - 11.30
9.00 - 11.30
13.30 - 14.30

HERNA S PROGRAMEM: ŠIKOVNÉ RUČIČKY I., rodiče a děti (Věrka)
VOLNÁ HERNA
TANEČNÍ KROUŽEK zač., 3+ let (Iva Š.)

Akce RC Sobík DUBEN 2015
· ST 1.4.

8.30

MANIKÚRA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ - objednávky na tel. 728 318 857

· ST 22.4. 15.00 - 16.00 SOBÍK ČTE DĚTEM (CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM)

čtení pro děti v rámci volné herny; zveme všechny rodiče, kteří se
k nám chtějí přidat a rádi přijdou dětem číst pohádky
· ST 29.4. 18.30 - 20.00 VEČERNÍ TVOŘENÍ S MONIKOU

(KLUB PODNIKAVÝCH ŽEN) – „POWERTEX II.“
tvoření metodou powertex – rezervace místa v RC Sobík
· PÁ 24.4. 16.00

ČARODĚJNICE se Sobíkem na Plovárně

Pro více informací kontaktujte RC Sobík: RC SOBÍK, Tyršova 278, Soběslav, tel: 728 318 857,
777 933 219, FACEBOOK ‚Rodičovské centrum Sobík‘, www.rcsobik.cz
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Se Semaforem
na aktuální téma
Kdy a jak začít v rodině mluvit
s dětmi o sexu? I. díl
V první řadě musíme začít u sebe a uvědomit
si, jak moc jsme jako rodiče schopni o sexu
s dětmi hovořit , co vše a jakou formou jim chceme říci. „Rodiče někdy nejsou zvyklí o tak intimních věcech hovořit. O sexu s nimi nikdo
nemluvil, a toto téma bylo v rodině tabu. Musíme si však uvědomit, že se týká každého dítěte a
každé dítě se o svou sexualitu přirozeně zajímá,“
říká psychoterapeutka Mgr. Jana Březinová a
dodává: „V době internetu není pro děti těžké se
dostat k informacím a ne vždy v podobě, kterou
bychom chtěli. Proto je lepší, když se děti včas
dozví co nejvíce informací od rodičů či z důvěryhodných zdrojů.“
Děti ve věku 3-4 roky vnímají rozdíly mezi
kluky a holčičkami, takže můžete zkusit společně pojmenovávat některé části těla ( oči, uši,
ruce, pochva, penis). Děti to přijmou zcela přirozeně. Už v tomto nízkém věku také vnímají chování mezi rodiči a vzájemné něžnosti mezi
lidmi. Ve školce nebo na kroužcích poznávají,
že kluci se prezentují odlišně než holčičky. To
vše vytváří první základy sexuálního chování.
Obyčejné mazlení je důležitou součástí vývoje
dítěte, neboť se podílí na tom, aby člověk v budoucnu uměl přijímat a poskytovat tělesné projevy přízně a sounáležitosti. Nemazlené dítě
mívá v budoucnu více neuspokojivých partnerských vztahů. Velmi důležité je dítěti přijatelnou
formou vysvětlit, co je intimní chování a jaké
projevy a hovory patří na veřejnost. Typ otázek
navazující rozhovor o sexualitě: Víš jak se
jmenují všechny části tvého těla? Víš, proč
holky vypadají jinak než kluci? Tvoje teta je
těhotná. Víš, co to znamená?
Nedovolte, aby vás přemohla tréma. Buďte
otevření a přístupní k tématům jako je sex a sexualita, ačkoliv se vám to může zdát náročné.
Nedokážete odpovědět: „Já nevím, ale pojďme to spolu zjistit“.
Utápíte se v rozpacích: „Promiň, možná jsem
trochu nervózní, protože je pro mě nové mluvit
s tebou o takových věcech, ale toto je úplně normální a naučíme se o tom hovořit bez problému
spolu“.
Obavy ze sexuálního experimentování. Děti,
které mluví se svými rodiči o sexu, s největší
pravděpodobností sex odloží na pozdější dobu.
Pokud se sami na rozhovor s dítětem necítíte,
bez obav požádejte odborníky o pomoc (učitele,
psychology, lékaře apod.). Naše organizace na
toto téma nabízí všem rodičům besedy zdarma.
Pokud byste měli zájem kontaktujte vedení MŠ,
ZŠ nebo radu rodičů, aby besedu ve škole zorganizovali. Nebo přímo nás na emailu:
poradna.semafor@centrum.cz
Zdroj: Robert Jocelyne, Nenech si to líbit –
Ochrana před sexuálním zneužitím (pro děti i rodiče), Elliotová Michelle, Jak ochránit své dítě
(pro rodiče), Laaser Mark, Jak mluvit s dětmi o
sexu (pro děti i rodiče)
Eva Nováková, metodik prevence Semafor o.s.
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Z akce Spolku rodičovského centra SOBÍK

SPOLEK RODIČOVSKÉ
CENTRUM SOBÍK
Zve všechny maminky, tatínky a děti
na čarodějnický rej
v pátek 24. 4. 2015
SRAZ v 16.00 hodin na plovárně
S sebou:
špekáčky, pití a další občerstvení
Těšit se můžete na výrobu čarodějnice,
tvoření, soutěžení a opékání buřtů.
V případě nepříznivého počasí budeme
tvořit v RC Sobík, Tyršova 278/III.
Vstupné dobrovolné.

Informace z DDM
Akce na velikonoční
prázdniny:
· Neviditelná výstava

Vyzkoušejte si, jaký je život
bez zraku. Ve čtvrtek 2. 4.
pořádáme zájezd do Prahy na ojedinělou interaktivní cestu po světě, kde zmizelo všechno světlo. Výstava se koná na Novoměstské
radnici. Cena zájezdu: 420 Kč, děti ze zájmových kroužků DDM 400 Kč. (zahrnuje vstupné, jízdné ČD a MHD).
Bližší informace a přihlášky v DDM nebo na
tel. 381 522 013, 606 200 085.
· V pátek 3. 4. pořádáme prázdninovou vycházku pro děti „Cestou – necestou“ na soběslavskou rozhlednu na Svákově. Sraz v 9.00
hodin u Domu dětí a mládeže v Soběslavi.
Předpokládaný návrat do 12.00 hod.

nn

· V sobotu 11. 4. se koná od 9.00 do 11.00 ho-

din Tvořivá dílna – „Malování deštníků“.
Přijďte si namalovat originální deštník, který

vám bude každý závidět. Akce je určena pro
děti od 8 let i dospělé.
Cena – materiál (deštník, barvy): 90 Kč, členové zájmových kroužků DDM 80 Kč
· V sobotu 18. 4. se uskuteční v DDM Soběs-

lav „Kytarová a klávesová soutěž“. Děti ze
zájmového kroužku Kytara k táboráku a Hra
na klávesy porovnají své dosud naučené
schopnosti techniky hry i zpěv s nástrojem.
Začátek soutěže je v 9.00 hodin. Vyhlášení
výsledků proběhne přibližně v 11.00 h, každý
účastník soutěže si odnese drobnou odměnu.
Vstupné dobrovolné.

Novinky v DDM
V měsíci březnu byla v DDM pro děti zprovozněna nová klubovna, která funguje jako informační centrum. Děti zde mají k dispozici
televizi, nové počítače s internetovým připojením, které mohou využívat pro své sebevzdělávání a získávání nových informací o Evropské
unii, volbě povolání, možnostech získání
slevových karet ISIC a dalších.
Celkovou rekonstrukcí prošla i další klubovna – učebna vaření. Je vybavena moderní kuchyňskou linkou, ledničkou, myčkou, nádobím
i nábytkem.
Jaroslava Kohoutová

· Ve čtvrtek 30. 4. zveme veřejnost v 17.30

hodin na slavnostní vernisáž u příležitosti
otevření keramické výstavy DDM pod názvem „Nebe, peklo, ráj“ v Rožmberském
domě v Soběslavi.
Výstava potrvá od 1. 5. do 6. 6. 2015 v muzeu
Rožmberský dům denně (kromě pondělí) od
9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hodin. Přijďte si
prohlédnout originální keramické výrobky
dětí i dospělých ze zájmových kroužků keramiky DDM.

MOTOR JIKOV podporuje pracovní činnosti na soběslavských školách
Při praktické výuce v rámci předmětu pracovní činnosti využívají žáci
obou soběslavských škol také materiál a nářadí darované společností
MOTOR JIKOV. „V rámci podpory rozvoje technického školství firma
v letošním školním roce opět přispěla materiálem a nástroji do předmětu
pracovní činnosti. Obsah zásilky si určili přímo učitelé předmětů,“ sdělila
ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů MOTOR JIKOV Group a.s. Věra
Vrchotová.
„Z loňského materiálu jsme vyráběli s žáky při pracovních činnostech
například špachtle. Pro letošní školní rok jsme si objednali tenčí plech,
aby se nám s ním snáz pracovalo. Z nového materiálu bych s žáky rád vyrobil svěrku na materiál,“ plánoval učitel pracovních činností na Základní
škole E. Beneše Soběslav Radislav Dušek.
Dar od společnosti MOTOR JIKOV si pochvaloval. „Dostali jsme například závitníky, dva nové svěráky, vrtačku Makita, tu ale kluci dostanou
do ruky asi jen za odměnu,“ smál se učitel a pokračoval: „Pro žáky je důležité, aby si vyzkoušeli praxi alespoň na této úrovni, mnozí z nich už se
k tomu pak nedostanou. Bohužel absolventů obchodních akademií je
spousta, ale řemeslníků najdete dnes minimum,“ podotkl Radislav Dušek.
Materiál a nářadí dostala i Základní škola Komenského v Soběslavi.
„Za dar jsme velice vděční. Technické vzdělání představuje pro žáky perspektivní budoucnost. Od nás se nyní poměrně hodně dětí hlásí na Střední
průmyslovou školu strojní a stavební v Táboře,“ uvedl ředitel ZŠ Komenského Soběslav Jan Holas.
Probouzet v dětech zájem o techniku a následně i studium technických
oborů je jedním z cílů společnosti MOTOR JIKOV. Společnost proto spolupracuje také s mateřskými školami v Soběslavi, kam každoročně vozí

Učitel pracovních činností na Základní škole E. Beneše Soběslav Radislav
Dušek (vlevo) byl z daru MOTORu JIKOV nadšený.
Foto: Archiv MOTOR JIKOV
dárky. Kromě klasických hraček v podobě velkých plastových aut a
bagrů, potřeb na výtvarnou práci s dětmi, dostávají mateřinky i zásilku
technických stavebnic. Ty mají v dětech hravou formou probouzet technické myšlení, logické uvažování, rozvíjet motorické schopnosti, kreativitu a zručnost.
(mjg)
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Nerudova 424, 392 01 Soběslav, info@kinosobeslav.cz, www.kinosobeslav.cz
Prodej a rezervace vstupenek:
hodinu před představením, e-mailem nebo na tel. 381 214 956.

Vážení diváci, v měsíci dubnu Vás zveme na tyto filmy:
„BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD“, který sídlí v Indii, má být místem odpočinku pro skupinu noblesních důchodců z Velké Británie. Má to
být místo, kde stráví své zasloužené stáří, obklopeni přepychem a vymoženostmi. To si myslí až do chvíle, než se těchto sedm seniorů, toužících
po změně a novém životě, ocitne před branou ne ještě zcela hotového hotelu. Tak začíná vtipné a romantické dobrodružství … Královský dvůr za
doby Ludvíka XIV. byl nabitý vášněmi, lascivností a nebezpečím. To se
často ukrývalo pod sešněrovanými korzety, napudrovanými parukami a
bohatými krinolínami dvorních dam, jež za svými vějíři uměly zamaskovat nejednu špinavost. A tak je tomu i v případě „KRÁLOVY
ZAHRADNICE“… I Auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii
„RYCHLE A ZBĚSILE“ to platí. Její hrdinové už stihli prožít a přežít
neuvěřitelné věci, teď však narazí na nepřítele, vedle něhož všichni jejich
dosavadní soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky… Hlavní
postavou filmu „S TVÁŘÍ ANDĚLA“ je režisér Thomas Lang (Daniel
Brühl), který dostane příležitost natočit film podle připravované knihy
americké novinářky Simone Fordové (Kate Beckinsale). Ta se zabývá
kontroverzním soudním procesem studentky obviněné z vraždy své spolubydlící. Simone a Thomas jedou do Itálie, aby se s případem blíže seznámili. Poté, co navštíví místo činu, začne Thomas pochybovat nejen o
lidech kolem sebe, počínaje filmovými investory a lidmi od tisku, ale i
sám o sobě a svých motivech… V hororu „NEUTEČEŠ“ se devatenáctiletá Jay po příjemné chvilce na zadní sedačce auta se sympatickým mladíkem ocitne svázaná v opuštěné továrně. A mladík ji zpovzdálí opatrně
pozoruje. Čeká na okamžik, kdy se objeví démoni. Na okamžik, kdy to pro
něj celé skončí a pro ni naopak začne. Nekonečná noční můra. Tyto až příliš reálné přízraky jsou součástí prokletí, které si jeho oběti předávají sexem jako štafetový kolík. A pro Jay původně slibný večer nakonec skončí
tím nejhorším možným způsobem… Děj snímku „POPELKA“ sleduje
osudy mladé Elky (Lily James), jejíž otec, kupec, se po smrti její matky
znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své nové
maceše (Cate Blanchett) a jejím dvěma dcerám Anastázii (Holliday Grainger) a Drizele (Sophie McShera) chovat vstřícně, a dělá všechno proto,
aby se ve svém novém domově cítily dobře… Vtipný a dojemný muzikál
„ČAROVNÝ LES“ představuje klasické pohádkové příběhy Popelky,
Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky - ty všechny spojené v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje pekař se svou ženou a
přáním založit rodinu, a také zlá čarodějnice, která na oba manžele uvrhla
kletbu. Čarovný les je moderním zpracováním oblíbených pohádek… Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu,
„OVEČKA SHAUN“ musí poslouchat a dělat, co farmář nařídí. Jak jen
mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí
způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Ale i plánovat se musí umět a
každý plán se může zvrtnout! Shaun a další ovce přijdou s mazaným trikem, jak farmáře uspat. Skáčou stále dokolečka přes ohradu, farmář počítá, počítá a počítá své ovečky, až nakonec usne…
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám hezké filmové zážitky.
Změna programu vyhrazena. Sledujte prosím naše webové stránky:
www.kinosobeslav.cz
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PROGRAM KD VE VESELÍ N/L - DUBEN 2015
· Pondělí 30. března – pátek 3. dubna - VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Velký sál KD 8 - 18 hodin, vstupné na výstavu dospělí 10 Kč, děti 2
Kč, vstupné do dílny od 25 Kč.

· Úterý 7. dubna - TAPLOW YOUTH CHOIR

Koncert vynikajícího anglického mládežnického pěveckého sboru
Kostel Povýšení sv. Kříže 18.30 hodin. Vstupné dobrovolné.

· Čtvrtek 9. dubna - NA STOJÁKA

Iva Pazderková, Lukáš Pavlásek a Karel Hynek v stand up show.
Velký sál KD od 19 hodin. Vst. v předprodeji 200 Kč, na místě 240 Kč.

· Neděle 12. dubna - Ladislav Langr - NA DRÁTĚ JE KLOKAN

Konverzační crazy komedie se odehrává na české ambasádě v Panůrii.
Velký sál KD od 19 hodin, vstupné mimo předplatné 120 a 100 Kč.

· Pátek 17. dubna - KOCOUR & FRIENDS

Večer s hudbou, tancem a dobrými nápoji.
Víceúčelový sál KD od 20 h, vstupné do 22 h dobrovolné, při příchodu
déle 50 Kč.

· Neděle 19. dubna - LOUPEŽNÍCI Z ČERVENÉHO ZÁMKU

Pohádka v podání divadelního spolku J. K. Tyl Kardašova Řečice.
Velký sál KD od 16 hodin, vstupné 50 Kč.

· Středa 29. dubna - VĚRA ŠPINAROVÁ A ADAM PAVLÍK BAND

Koncert stálice české rockové i populární hudby.
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 390 Kč.
Věra Suchodolová, KD

Veselský maraton
Další ročník vodácké soutěže navazující na tradici vodáckého závodu Po třech řekách
· Start: sobota 25. 4. 2015 v 8.30 až 9 hodin na vodáckém tábořišti

v Suchdole n. Lužnicí

· Trať: 55 km (Lužnice, Nová řeka, Nežárka)
· Cíl: Veselí nad Lužnicí u loděnice

Informace: Miroslav Pech, Štěpnice 735, Veselí n. L.,
tel. 739 619 595, e-mail:miroslav.pech@email.cz
Miroslav Pech
Na 39. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy

KRAJEM RYBNÍKŮ
zve všechny příznivce zdravého pohybu a krásné přírody veselský
oddíl turistiky při TJ LOKO Veselí nad Lužnicí.

Sobota 25. dubna 2015
Prezence a start: průběžně od 6 do 10 h od restaurace
Hokejka u zimního stadionu
Startovné: 25 Kč
Pěší trasy: 50, 35, 20 nebo 10 km. Cyklotrasy: 30 - 130 km
Cíl: pro všechny trasy do 18 h opět u Hokejky ve Veselí
Od 17 hodin hraje U Hokejky k poslechu i tanci kapela Kocour & friends

Bližší informace: Miroslav Hák, tel. 724 172 827.
Na vaši hojnou účast se těší veselští turisté.

Pozvánka na výroční členskou schůzi
120 let od založení Rybářského klubu
v Soběslavi
Dne 11. 4. 2015 se od 9 hodin v Kulturním domě města Soběslavi koná
výroční členská schůze Českého rybářského svazu MO Soběslav s tímto programem:
1) Zahájení, volba komisí
2) 120. výročí založení prvního rybářského spolku v Soběslavi
3) Udělení vyznamenání a ocenění
4) Výroční zpráva o činnosti za rok 2014
5) Výsledek hospodaření za rok 2014
6) Rozpočet na rok 2015
7) Zpráva dozorčí komise
8) Vystoupení hostů, diskuze
9) Závěr
Všichni členové MO ČRS Soběslav jsou srdečně zváni. Součástí schůze bude přednáška k historii spolku a malé občerstvení.
Mgr. Petr Lintner – předseda MO

Okénko Soběslavských chovatelů
Dne 18. února 2015 proběhla výroční členská schůze ZO ČSCH Soběslav. Předseda organizace
př. Rejlek shrnul úspěšný rok 2014 a poděkoval všem členům za jejich aktivitu při prezentaci svých
chovů na různých výstavách, za přípravu naší podzimní výstavy a především za odvedenou práci při
pořádání nedělních trhů, ze kterých se začíná stávat velká tradice v širokém okolí.
Členská schůze odsouhlasila termín „Tradiční Soběslavské výstavy“ spojené s okresní výstavou
na 2. - 4. 10. 2015 a zvolila výstavní výbor, kterému začal maraton přípravných prací.
Zveme naše spoluobčany na nedělní trhy 5. dubna, kde bude v prodeji skleníková sadba, sazenice letniček, krmivo pro psy a kočky a měl by být zahájen prodej pětidenních kuřat a kachňat. Samozřejmostí je výkup králičích kožek.
ZO ČSCH Soběslav

OZNÁMENÍ
Český zahrádkářský svaz oznamuje,
že pronajme
část pozemku na moštárně,
ul. Na Douskách 617/III,
2
Soběslav/pozemek cca 200 m .
Informace př. Pehe Jan,
telefon 777 311 597.
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Přednáška o historii
motocyklového sportu
Veterán Car Club Soběslav zve všechny zájemce o motorismus, a motocykly zvlášť, v sobotu 11. 4. v 17.00 do sálu restaurace v Klenovicích
na zajímavou přednášku o historii motocyklového sportu z 50. let minulého století. Své zážitky přítomným přednese bývalý motocyklový
závodník Roman Irmiš. Roman Irmiš byl našim
úspěšným motocyklovým závodníkem jak v terénu, tak na silnici a obzvláště na ploché dráze.
Přednáška bude proložena promítáním dobových dokumentů či fotografií a určitě dojde i na
zajímavé historky ze zákulisí tohoto adrenalinového sportu.
Vstupné zdarma! Těšíme se na vaši účast.
Za VCC Soběslav Petr Sluka
www.vccsobeslav.webnode.cz

Pozvánka na Český pohár
Soběslavských okruhů 2015
· SK Domeček DDM Banes Soběslav:SK Bivojky Litvínov (3:6)
branky (asistence) Soběslavi: 13:22 Lucie Vacková (Monika Matoušková), 17:42 Monika Matoušková (Markéta Kabešová), 51:40 Irena Řezníčková (Markéta Kabešová)
V sobotu 14. března odehrály soběslavské florbalistky druhé kolo čtvrtfinále play-off 1. ligy žen.
Soupeřem jim byly SK Bivojky Litvínov. Utkání bylo pro diváky velmi zajímavé, odehrálo se celé
ve vysokém tempu a s obrovským nasazením obou celků. Však to také všech osmdesát pět přítomných fanoušků náležitě ocenilo – atmosféra ve sportovní hale v Sezimově Ústí byla naprosto
omračující!
Od prvních minut bylo jasné, že bude zápas vyrovnaný. Po první třetině Soběslav těsně vedla
2:1. Ve druhé části hry se Bivojkám podařilo naklonit si štěstí na svou stranu a tentokrát ony vedly o
jeden gól. Vše se tedy mělo rozhodnout v poslední části utkání. Bohužel pro Soběslav nakonec dopadlo toto klání lépe pro hosty z Litvínova. Znovu k tomu napomohla nepřesnost našich střel a neschopnost využít „tutových“ šancí. A že jich bylo požehnaně! Diváci šli až do mdlob, když se
soběslavské snajperky několikrát ocitly osamocené před litvínovskou brankářkou a nedokázaly
propasovat míček za její záda!
Věrní soběslavští fanoušci přesto nakonec aplaudovali našim hráčkám ve stoje. Florbalistky
z „Domku“ si uznání zasloužily svou bojovností a odhodláním porvat se o svou čest. Navíc pro ně
tímto utkáním skončila premiérová sezona v první lize, kterou coby nováčci zvládly se ctí a noblesou. A tak na závěr nezbývá než citovat soběslavský fanklub: „Holky, děkujem!“
Jana Pavlíková

7. Pohodová seznamovací vyjížďka
1. Motocyklová AMK Soběslav a Zora Moto team zve všechny
motorkáře a motorkářky z regionu
Soběslav a blízkého okolí na již
tradiční jarní motorkářskou akci:
„7. Pohodová seznamovací vyjížďka“. Sraz účastníků vyjížďky je
v sobotu 11. 4. 2015 mezi 12.30 až
13.00 přímo v areálu AMK Soběslav u letiště. Odjezd na trasu vyjížďky je plánován v cca 13 hodin.
Hlavním účelem vyjížďky je navázat společný kontakt mezi motorkáři a zároveň podpořit pravidlo šťastného návratu! Je jedno,
jestli máš stopětadvacítku nebo litrový stroj, na silnici jedeme všichni v jedné stopě! Trasa vyjížďky
bude oznámena na místě. Vyjížďka bude tradičně ukončena v restauraci v Klenovicích, kde je poté
na pozdější odpoledne připraven doprovodný program. Od 17 hodin proběhne v sále restaurace
přednáška našeho motocyklového závodníka z 50. let minulého století Romana Irmiše. Půjde jistě
o zajímavé povídání doplněné promítnutím dobových dokumentů.
Podrobnější informace najdete na www.autoskolasluka.cz, www.vccsobeslav.webnode.cz
www.zoramototeam.websnadno.cz
Petr Sluka

Sobota 11. dubna od 10.00 h
Memoriál Jana Huška se opět jede jako silniční kritérium. Jde o třetí závod Českého poháru v letošní cyklistické sezoně. Dá se
předpokládat velká účast ve všech kategoriích a
možná i kvalitní obsazení zvučnými jmény.
Před dvěma roky nás navštívili olympijští vítězové Ježek a Kulhavý. Celý závod odstartuje
v 10 hodin nábor, kde se mohou přihlásit i příchozí děti, a v 10.15 pak kategorie mladší žáci,
kteří pojedou tzv. hladký závod. Dalšími startujícími pak budou starší žáci, kteří již jedou bodovací závod na 12 okruhů. Po nich startují
kadetky. V 11.55 se nám pak představí to nejlepší, co česká cyklistika nabízí. A to jak v kategorii kadetů nebo juniorů, tak v kategorii mužů,
kteří nastoupí na startovní čáru přesně v 15.00
hodin. Ženy a juniory čeká “bodovačka” na
21 resp. 30 okruhů, muži pak objedou celých
50 kol na 1500 metrů dlouhém okruhu.
Start závodu bude na náměstí Republiky
„U Husa“, odtud ulicí Protifašistických bojovníků a Tyršovou, kde se u Domu sportu a zábavy Oáza prudce stočí doprava do ulice Na
Ohradě. Po té se smyčkou dostanou do Nerudovy ulice okolo kina, až do ulice 28. října směrem
ke gymnáziu. Následně opět ostře doprava a ulicemi Dr. E. Beneše a Petra Voka se závodníci
dostanou do prostoru startu a cíle.
V tento den, tedy v sobotu 11. dubna, bude
pro veřejnou dopravu ve výše uvedených ulicích úplně omezen provoz v době od 8 hodin do
cca 18 hodin. V případě neodkladného užití automobilu v těchto ulicích je třeba dbát pokynů příslušníků Policie ČR a pořadatelů. Doufáme, že
velikost tohoto sportovního cyklistického svátku
akce vyváží všechny drobné nepříjemnosti, které
mohou vzniknout.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout pozvat Vás všechny, tedy diváky, abyste svými
hlasivkami přišli závodníky podpořit.
Martin Švec
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Nejlepší sportovci TJ Spartak Soběslav za r. 2014
LEHKÁ ATLETIKA
Prokop ŽÁK

BASKETBAL
Michal ČÁP

Svým přístupem k tréninkům a závodům je příkladem pro ostatní členy atletického oddílu. V roce
2014 získal několik ocenění v okresních a krajských kolech atletických soutěží.

Další z řady těch, kteří před mnoha lety ukončili
házenkářskou kariéru a přešli na basketbalovou
palubovku. Druhý nejstarší v inventáři soběslavské košíkové hrál okresní i krajskou soutěž. Zdravotní stav již neumožňuje „prohánění se“ po
tělocvičně, a tak se věnuje funkcionaření a občas pískání. Nejlepším basketbalistou se tak po sportovní stránce stává „in memoriam“.

FOTBAL
Milan MAZOUCH
Okusil první fotbalové krůčky v nedalekých Košicích. Kromě hostování v Táborsku (2004) je Milan po celou svou kariéru věrný soběslavskému
Spartaku. Milan je fotbalovým nadšencem, cílevědomý a poctivý. Občas si neodpustí pověstný „blikanec“, ale úspěšně pracuje na jeho odstranění. Je
milovníkem psů a jeho snem je mít velký barák a
velkou rodinu.

KUŽELKY
Jindřich KOPIC
Je dlouholetým členem Spartaku Soběslav, v družstvu A je výborným hráčem se standardně vysokými výsledky. Je dobrým příkladem a rádcem pro
začínající hráče, byl dlouholetým předsedou kuželkářského oddílu a v roce 2014 oslavil své šedesáté narozeniny.

LEDNÍ HOKEJ
Petr Sládek
Své první hokejové krůčky dělal na soběslavském
ledě, starší žákovské kategorie prožil v HC Tábor,
v juniorském věku se vrátil do Soběslavi. Disponuje výborným bruslením, solidní rozehrávkou a v
tréninku je jedním z nejpoctivějších hráčů. Několik sezon je stálou oporou soběslavské defenzivy.
Petr je moc fajn kluk, v kabině spíš nenápadný, někdy až příliš sebekritický, kterého ale musí mít rád každý trenér.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Anna PÁNKOVÁ
Žákyně 1. třídy, členkou oddílu sportovní gymnastiky je již třetím rokem. Je pohybově nadaná,
snaživá a v kolektivu oblíbená. Kromě sportovní
gymnastiky se věnuje krasobruslení a hraje tenis.
I ve škole patří mezi nejlepší.

VOLEJBAL
Jaromír BÍLÝ
Tento hráč hrával v minulosti v různých oddílech,
ale před několika lety se z pracovních důvodů vrátil do Soběslavi a ihned se zařadil do základní šestky mužů. Jde o technicky všestranného hráče
s nechytatelným útokem ze středu hřiště. Jarda je i
výborným společníkem a výrazně se podílí na různých společenských aktivitách oddílu.

ASPV
Jana VITURKOVÁ
Od dětských let chodí cvičit, je cvičitelkou
3. třídy, držitelkou bronzového odznaku „Vzorný cvičitel“.

KRASOBRUSLENÍ
Barbora ŘÍHOVÁ
Báře je 15 let a i přesto, že se krasobruslení věnuje
pouze 3 roky, zcela jí učarovalo. Před tím se Bára
věnovala závodně plavání, břišním tancům i gymnastice. V roce 2014 jsme mohli Báru vidět na některých mezioddílových závodech vždy na bedně
vítězů. I když na tréninky jezdí i 4x týdně, věnuje
se pilně škole, kde vyniká v matematice. Volný čas nyní věnuje přípravě
na přijímací zkoušky na SPŠ stavební do Českých Budějovic.

TENIS – NEJLEPŠÍ SPORTOVEC TK
Milan NOVÁK
Milan je dlouholetým členem a aktivním funkcionářem Tenisového klubu. V poslední době je vedoucím a základní oporou družstva „C“, které
hraje okresní přebor. V případě potřeby nastupuje
i v krajském přeboru za „B“ družstvo. Děkujeme
Milanovi za práci vykonanou pro tenisový klub a
přejeme hodně zdraví a úspěchů v dalších letech.

STOLNÍ TENIS SK DOMEČEK
Oldřich VONDRUŠKA
Za dlouholetou aktivní činnost v oddíle stolního tenisu DDM Soběslav, je oporou B-družstva v krajské soutěži, v níž dosahuje každoročně dobrých výsledků, podílí se na trénování mladých odchovanců
oddílu, mj. vychoval syna Filipa Vondrušku, který
hraje za A-tým v Jihočeské divizi.

KANOISTIKA SK DOMEČEK
Hana KOLIHOVÁ
V celkovém celostátním hodnocení pro rok 2014
obsadila 5. místo v kategorii mladších žákyň ve
sjezdu na divoké vodě. V jednotlivých závodech
obsadila 2x první místo, 2x druhé místo a 2x třetí
místo. Zaznamenala také velký výkonnostní růst.

FLORBAL SK DOMEČEK
Tereza NOVÁKOVÁ
Členka oddílu florbalu žen, patří k zakládajícím a
tedy nejdéle hrajícím hráčkám, z počátečního postu útočníka se přesunula do obrany, kde patří
k nejzkušenějším hráčkám. Svým odpovědným
přístupem k tréninkům a zápasům je příkladem ostatním. Aktivně se angažuje i při pořádání florbalových akcí.

HÁZENÁ SK DOMEČEK
Jakub SOLDÁN
Kuba se svým jedinečným přístupem k trénování
stal nejpoctivějším žákovským házenkářem našeho oddílu. Před každým tréninkem stojí již netrpělivě nejméně čtvrt hodiny předem u hřiště před
halou. Za svůj loňský výkonnostní progres a za to,
jak má házenou rád, si ocenění právem zaslouží.
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DRUŽSTVO VZS SOBĚSLAV
Martin TLUSTÝ
Devátým rokem je členem VZS Soběslav a čtvrtým rokem součástí reprezentačních družstev České republiky. V roce 2014 byl na MS ve Francii.
Martin podal skvělé výkony a vytvořil si nové
osobní rekordy. V plážové sprinterské štafetě se
umístil na 16. místě a v bazénové štafetě 4x50 m tažení na 23. místě. Jeho
nejcennější výsledky za rok 2014 jsou: 2x třetí místo Mezinárodní závod
GP Brno, na M ČR 1x zlatý a 2x stříbrný.

OSOBNOST SOBĚSLAVSKÉHO SPORTU
Jakub SKÁLA
Český cyklokrosový reprezentant (od
roku 2009) – v letošní sezoně 3x vítězství, 4x druhé místo v závodech Českého poháru v cyklokrosu : – nikdy nebyl
horší než druhý. Na MČR v cyklokrosu
ve Slaném se umístil na 4. místě, celkově se pak stal vítězem Českého poháru
v cyklokrosu.
V závodech Světového poháru, až na
jeden závod, vždy v Top 10. Na ME
v Lorschi (Německo) obsadil 3. místo.
V anketě Král cyklistiky vyhlašované Českým svazem cyklistiky obsadil
druhé místo hned za Zdeňkem Štybarem.
V anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2014 v Jihočeském kraji získal
2. místo
SÍŇ SLÁVY
Josef Pánek
S hokejem začínal jako sedmnáctiletý
student gymnázia Soběslav v nedaleké
Želči. V sezoně 1963/64 přestoupil spolu s bratrancem do Spartaku Soběslav
za brankářské brusle, které Soběslavští
Želči dluží dodnes. Doplňkově hrával i
fotbal.
Po studiu v Praze nastoupil jako středoškolský učitel na Gymnázium Soběslav
a kromě jednoroční vojenské služby v Dukle Písek v sezoně 1965/66 byl
aktivním hráčem 1. mužstva až do roku 1978. V mužstvu se setkal se svými dvěma mladšími bratry.
V průběhu tohoto období mužstvo mužů hrálo krajský přebor,
v sezoně76/77 vyhrálo divizi a postoupilo do 2. ligy.
Od začátku svého pedagogického působení jako aktivní hráč 1. mužstva
pracoval 10 let jako trenér starších žáků spolu s vedoucím družstva Jaroslavem Drachovským, Václavem Žákovským a Miloslavem Hákem. S mužstvem postoupili do žákovské ligy, pod jejich vedením nastartovali
úspěšnou hokejovou kariéru bratři Lálové, Roman Božek, Vladimír Drachovský, Pavel Hák, František Flíček, Zdeněk Šťastný a další. Starší dorost
pod jeho vedením vyhrál v sezoně 79/80 krajský přebor a absolvoval kvalifikaci o dorosteneckou ligu s Kolínem a Novým Městem nad Metují.
Od sezony 80/81 se stal trenérem 1. mužstva mužů spolu s Václavem Nedvědem a Františkem Fricem. Mužstvo se v sezoně 1991/92 stalo vítězem
regionálního přeboru a zahrálo si kvalifikaci o 2. ligu s Botanou Skuteč.
Po většinu období byl členem výboru oddílu LH, několik let metodikem
oddílu. Trenérské působení ukončil sezonou 2002/2003.
Je rád, že v tréninkové práci v oddíle pokračují jeho bývalí odchovanci,
jeho syn i synovci, má radost, že v jeho šlépějích kráčejí oba vnuci. Je to
příslibem, že jméno Pánek ze soběslavského hokeje nezmizí.
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Závod Ledová růže
aneb

O pohár starosty města Soběslavi
Krasobruslařská sezona na ledu brzo skončí, ale na
našich trénincích to tak vůbec nevypadá. Příprava na
právě probíhající závody je v plném proudu, některé
dívky jsou na ledě i šest hodin týdně.
Jsme velmi potěšeni, že se i druhý ročník našeho mezioddílového závodu „Ledová růže aneb O pohár starosty města Soběslavi“ opět velmi
vydařil. Přivítali jsme krasobruslařky a krasobruslaře nejen z okolních
měst, ale i ze vzdálenějších koutů naší republiky. Některé naše reprezentantky si zaslouženě vybojovaly ta nejcennější místa. Další domácí závodnice skončily těsně pod stupni vítězů a všichni ostatní si domů odnášejí
nejen krásné sportovní
zážitky, ale i bohaté závodnické zkušenosti.
Závod se velmi vydařil naší pětileté krasobruslařské naději Nikolce Jindrové, která svými
výkony vybojovala hned
dvě cenné medaile ze
dvou kategorií. Bronzovou medaili si na krk
pověsila Verunka Nývltová, která ve své volné
jízdě předvedla porotě i
divákům tři povedené
skoky. Naomi Bláhová
bohužel kvůli pádu nezopakovala své medailové umístění ze závodu ve Veselí nad Lužnicí, kde obsadila krásné druhé místo.
Pořadí našich nejlepších z Ledové růže:
Přípravka: 2. Nikola Jindrová
Ukaž, co umíš A: 3. Veronika Nývltová, 5. Štěpánka Říhová
Ukaž, co umíš B: 4. Naomi Bláhová
Ukaž, co umíš Z: 1. Nikola Jindrová
Ukaž, co umíš C (chlapci): 2. Jakub Turek
Ukaž, co umíš C (dívky) : 5. Anežka Novotná
Ukaž, co umíš D: 4. Rosalie Plachá
Ukaž, to umíš E: 4. Veronika Cíchová
Děkujeme všem našim krasobruslařkám a krasobruslařům za jejich
svědomitou přípravu na závody a gratulujeme jim ke krásným sportovním
výkonům.
KK Soběslav
Jsme parta mladých lidí – volejbalistů a hledáme nové spoluhráče.
Trénujeme každé pondělí od 20 hodin v tělocvičně
na ZŠ E. Beneše. Zájemci, volejte na 728 891 500.

Zveme všechny malé sportovní
příznivce na Jarní běh,
který se uskuteční ve čtvrtek
23. dubna na soběslavské plovárně.
· Závodu se mohou zúčastnit předškolní děti a kluci a holky

navštěvující 1. – 5. třídu ZŠ.

· Závodit se bude v šesti kategoriích, zvlášť chlapci a zvlášť děvčata.
· Prezence v 16.00 hodin
· Start prvního běhu 16.30 hodin

Bližší informace obdrží děti ve svých MŠ a ZŠ.
Zina Petrásková, Ilona Klimešová
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GPM Brno - záchranáři mezinárodně 2 x stříbro!
Grand Prix Moravie Brno je nejprestižnější a
nejlépe mezinárodně obsazený závod pro Vodní
záchranáře v Čechách. Byl pořádán již podeváté
v řadě. V termínu 5. 3. - 8. 3. 2015 za účasti osmi
států Evropy (Německo, Polsko, Belgie, Švýcarsko, Anglie, Švédsko, Norsko a Čechy) si
změřilo síly 23 týmů, včetně výběrů reprezentací států Německa, Švýcarska, Norska a Polska.
Celkové pole závodníků čítalo přes 200 záchranářů ve věku 14 – 26 let.
Soběslavští zástupci opět nezklamali a v zatím nejsilnějším kádru předváděli výsledky na
hranici svých možností. Zlepšování osobních rekordů je vzhledem k atmosféře samozřejmostí!
Jedná se o všestranný závod. Závodníci se
utkali v disciplínách jednotlivců, štafetách, záchraně na lodi, hodu lanem a speciální týmové
soutěži SERC (simulovaná záchranná akce).
Letos byla disciplína SERC rozšířena na tým
složený ze šesti členů včetně velitele. Vše se řídí
mezinárodními pravidly ILS (International Life
Saving) a v tomto ročníku s německou hlavní
rozhodčí a týmem evropských mezinárodních
rozhodčích.
Naši junioři ve složení Macková, Matějčková, Multušová Ž., Brázda, Chlumecký, Novotný
M., Plachý, Trska, Žatecký a dospělí Multušová
K., Novotný J., Šrůta, Tlustý se s mezinárodní
konkurencí poprali se ctí. Museli překonat sami
sebe, a to nejenom fyzicky, ale i psychicky. To
nejlépe ukázala královská disciplína SERC,
jako každý rok byli všichni účastníci překvapeni záchrannou simulací – letos Brněnští připravili situaci reálné nehody z roku 2010 z
Malajsie. Šlo o trénink dračích lodí, kdy se jedna z nich srazila s remorkerem. Na hladině bazénu v Lužánkách veslovaly dvě dračí lodě
s plnými posádkami, které čítaly okolo 45 figurantů. Záchranné šestičlenné týmy musely zajistit všechny přítomné. Podle ředitele této
disciplíny Vladana Vlka, byl letošní ročník velmi náročný pro závodníky, ale i pro realizační
tým. Záchrany se účastnilo 26 šestičlenných

Zleva dole: Šrůtová Z., Macková, Multušová K., Matějčková, Multušová Ž. Zleva střed: Tlustý, Šrůta, Chlumecký, Trska, Brázda, Novotný J., Novotný M., Plachý. Zleva nahoře: Šrůtová K., Žatecký.
Foto: Jan Petrášek
týmů. V této disciplíně tým Soběslav 1 - Tlustý,
Šrůta, Novotný M, Trska, Chlumecký a Macková obsadil 2. místo! Tým Soběslav 2 ve složení
Plachý, Brázda, Žatecký, Matějčková a sestry
Multušovy obsadil, s velmi kvalitním zásahem,
cenné 9. místo. Nejenom oni, ale i diváci získali
mnoho nových zkušeností.
V jednotlivých disciplínách se také dařilo.
V záchraně na lodi obsadil Tlustý skvělé 2. místo, Novotný J. místo 6. a Multušová Ž.
místo10.! 10. místo si připsal pár Macková+Multušová K. v hodu lanem. V obtížné disciplíně 100 m záchranná polohovka překvapil
Trska 11. místem a stejné parádní umístění přidali v hodu lanem pár Plachý+Chlumecký. Do
top desítky se také zařadila 9. místem záchranářská štafeta mužů 4x50 m ve složení Tlustý,
Šrůta, Novotný J. a Novotný M.

Fotbalové zprávy mužstva „A“
Další zápas v přípravě jsme sehráli ve Voticích na UMT.
· SK Votice - FK Rašelina Soběslav 4:3 (3:1)
Branky: 4., 34., 60. Štork, 33. Šlejmar – 15. Polišenský K., 59. Šmídmajer, 81. Peltán.
Sestava Soběslavi: Kuník (46. Hnilička) – Hromada (46. Polišenský
J.), Boháč, Chotovinský, Maršík (46. Hromada), – Mazouch T., Peltán, M. Mazouch, Madar (46. Dalipi, 59. Doležal), – Polišenský K.
(59. Dalipi), Šmídmajer. Trenér Radek Hajič
Již čtvrté přípravné utkání jsme hráli na přírodní trávě v Roudném.
· TJ Malše Roudné - FK Rašelina Soběslav 2:1 (1:0)
Branky: 25. Trněný, 66. Jasanský – 74. Doležal
Sestava Soběslavi: 46. Hnilička – Hromada, Boháč, (72. Maršík)
Chotovinský, Madar – Mazouch T. (60. Doležal), Peltán, M. Mazouch, Žalda, – Polišenský K. (46. Jelínek, 74. Polišenský J.), Šmídmajer Mužstvo vedl předseda Nývlt
Generálku jsme hráli na UMT ve Staré Hlíně s účastníkem I. A třídy kraje Vysočina
· FK Rašelina Soběslav – TJ Slovan Kamenice nad Lipou 5:3 (1:2)
Branky: 47. a 61. Šmídmajer, 12. Polišenský K., 58. Žalda, 63. Mazouch T. – 13. a 24. Dvořák, 55. Hadač
Sestava Soběslavi: Kuník – Madar, Boháč, Chotovinský(46. Maršík),

Z celkových výsledků všech disciplín se tým
Soběslavi zařadil na 11. místo.
Tento velmi slibný začátek letošní sezony
bychom rádi potvrdili i v dalších závodech, které budou zároveň pro čtrnáctileté a starší, nominací na Mistrovství Evropy juniorů (Španělsko)
a seniorů (Anglie). První z těchto závodů je již
21. 3. v Neratovicích.
Nejenom skvělé výsledky, ale ve stejné míře
je potřeba i finanční podpora k vysněným cílům,
a to účasti na Mistrovstvích Evropy nebo třeba
na Mistrovství republiky. Moc děkujeme rodinám, které všechny podporují, a rádi přijmeme
podporu nejenom od nich.
VZS Soběslav - oddíl mládeže
Šrůtová Z.

Kolba (70. Polišenský J.), – Mazouch T. (70. Doležal), Peltán, M. Mazouch, Žalda, – Polišenský K., Šmídmajer. Trenér Radek Hajič
Více na internetových stránkách www. fksobeslav.cz.
F. Maršík
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HOKEJ ŽÁCI
Strakonice u Lužnice neuspěly
· 22. 02. HC Lužnice - HC Strakonice
9 : 4 (5:2; 3:2; 1:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Lang (Slabý), Lang (Dančišin), Novák (Lang), Pauš
(Hanák), Hanák (Dančišin), Hanák, Lang,
Pauš, Pánek (Máca)
Utkání se Strakonicemi se hrálo dle našich
not, dostali jsme se rychle do vedení a to jsme si
udržovali po celé utkání.
Šestky zvítězily nad Strakonicemi
· 22. 02. HC Lužnice – HC Strakonice
8:3 (2:2, 4:1, 2:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Jasečko
(Staněk), Šedivý (Nevšímal), Nevšímal (Jasečko, Vaněk), Kovaříček (Staněk), Jasečko,
Jasečko, Klípa (Kovaříček), Hanzal (Šedivý)
Po nejistém začátku jsme se oklepali a utkání
převzali pod svou taktovku.
Osmáci nestačili na Kohouty
· 24. 02. HC Tábor - HC Lužnice
5 : 2 (1:0; 1:2; 3:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Komma
(TS), Pánek
Naši hokejisté dokázali sehrát s Táborem vyrovnanou partii, mrzet nás mohou nevyužité
šance ve druhém dějství.
Výhra sedmáků nad Berounem
· 25. 02. HC Lužnice – HC Beroun
6 : 5 (2:0, 2:3, 2:2)
Branky a asistence HC Lužnice: Dančišin
(Hanák), Luvík (Lang, Hanák), Lang (Hanák), Lang (Ludvík, Hanák), Ludvík
(Lang), Lang (Dančišin, Hanák)
Se soupeřem z horních pater tabulky jsme odehráli vyrovnané utkání.

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA
Pětky versus HC Beroun
· 26. 02. HC Lužnice - HC Beroun
12 : 2 (2:0, 6:2, 4:0)
Branky a asistence HC Lužnice: Nevšímal
(Jasečko), Jasečko (Šedivý), Čančura (Kodat), Kovaříček (Čančura), Nevšímal (Jasečko, Fuciman), Nevšímal (Jasečko), Petrásek
(Mareš), Petrásek (Staněk), Jasečko (Staněk), Řehoř (Jasečko), Jasečko (Fuciman),
Kodat (Staněk)
Výsledek jednoznačně hovoří o průběhu celého zápasu, ve kterém nám velmi pomohly posily ze šestých tříd.
Motor jasně přehrál osmičky
· 06. 03. HC Motor ČB - HC Lužnice
13 : 2 (3:1; 6:0; 4:1). Branky a asistence HC
Lužnice: Ludvík (Hanák), Lang
Lužnice sehrála s lídrem
nejlepší zápas v sezoně
· 07. 03. HC Lužnice - HC Škoda Plzeň
4 : 11 (1:3; 2:3; 1:5). Branky a asistence HC
Lužnice: Pauš (Novák), Hanák (Komma),
Hanák (Komma), Slabý (Máca)
Našim hráčům nechyběla bojovnost, nasazení a s vědomím příznivě se vyvíjejícího utkání
dokázali bojovat o každý metr ledu.
Šestky na Motoru
výrazně lepší
· 10. 03. HC Motor ČB – HC Lužnice
0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Branky a asistence: Nevšímal (Jasečko), Nevšímal, Jasečko (Nevšímal, Hanzal), Staněk
(Šrubař)
Téměř bez odporu soupeře zvítězili naši kluci.
Plzeň nad síly šesťáků
· 10. 03. HC Lužnice – HC Plzeň 1929
1:11 (0:4, 1:3, 0:4)
Branky a asistence: Vaněk (Jasečko)
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Po vyčerpávajícím zápasu z předchozího
dne proti Motoru nám los přidělil nejtěžšího
soupeře Plzeň. Fyzická únava se pak podepsala
na našem výkonu a i přes maximální odpor jsme
inkasovali 11 branek.
Meteor opět přehrál naše osmičky
· 15. 03. HC Meteor Třemošná - HC Lužnice
9 : 2 (2:0; 6:1; 1:1)
Branky a asistence HC Lužnice:
Hanák (Staněk), Lang
Chybělo nám nasazení, prohrávali jsme osobní souboje a domácím jsme jejich cestu za vítězstvím příliš neznepříjemnili.
Dvoukolo nepřineslo pětkám ani jeden bod
· 07. 03. HC Příbram - HC Lužnice
8 : 0 (1:0, 2:0, 5:0)
Soupeř byl lepší a vítězství si zasloužil.
· 07. 03. HC Lužnice - HC Meteor Třemošná
2 : 12 (0:4, 0:2, 2:6)
Branky a asistence HC Lužnice: Fuciman
(Koutenský), Petrásek F. (Petrásek A.)
Lídr soutěže nás jednoznačně přehrál.
Poslední mistrovské utkání pátých tříd
· 15. 03. HC Klatovy - HC Lužnice
9 : 3 (2:1, 3:1, 4:1)
Branky a asistence HC Lužnice: Petrásek F.
(Petrásek A.), Petrásek F., Petrásek F.
Se soupeřem z předních míst tabulky jsme
dokázali první polovinu zápasu hrát vyrovnaný
hokej.
Šestky s Třemošnou nerozhodně
· 16. 03. HC Meteor Třemošná - HC Lužnice
4:4 (0:2, 3:1, 1:1)
Branky a asistence: Vaněk (Staněk), Staněk
(Vaněk), Jasečko, Vaněk (Staněk, Jasečko)
Zápas byl velmi vyrovnaný. Naši kluci zaslouží pochvalu za bojovnost a nasazení proti
tak těžkému soupeři.

Soběslavský turnaj 3. tříd
V sobotu 14. 3. se konal v Soběslavi turnaj místostarosty města ročníku 2006. Bohužel nám vypadl jeden tým, turnaje se tedy zúčastnily pouze
čtyři týmy. Hrálo se systémem každý s každým, 2x20 minut, a každá dvacetiminutovka se počítala jako samostatný zápas do tabulky.
Naším prvním soupeřem byl tým HC Tábor. Naši třeťáci nastoupili do
zápasu plni elánu a optimismu, což dokázali i na ledě, kde předvedli skvělý výkon. Oba zápasy vyhráli poměrem 2:1 a 3:1.
Naše branky: M. Bouška (4), D. Petrásek (2)
Poté jsme sehráli zápasy s týmem TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí a
i tentokrát nás čekala dvě vítězství 7:4 a 8:7.
Branky: D. Petrásek (5), M. Pěček (4), M. Lang (3), T. Holota (2),
P. Novák (1)
Poslední utkání, s HC Střelci Jindřichův Hradec, byla opět vítězná.
První jsme vyhráli 8:0 a druhé 6:4.
Branky: M. Bouška (4), D. Petrásek (3), M. Lang (3), T. Holota (1),
D. Panský (1)
V tabulce jsme skončili na prvním místě bez ztráty bodu, druhý byl Tábor (8 bodů), třetí Veselí nad Lužnicí (1 bod) a čtvrtý Jindřichův Hradec
(1bod). Následovaly zápasy o umístění. V zápase o třetí místo zvítězilo
Veselí n/Luž. nad J. Hradcem 6:5. Nás čekalo finále s Táborem. Tento zápas nám nevyšel, byla na nás znát únava a prohráli jsme 5:15.
Branky D. Petrásek (2), M. Pěček (1), M. Bouška (1), M. Lang (1).
V konečném pořadí turnaje jsme tedy získali druhé místo. Ceny přišel předat místostarosta města Vladimír Drachovský. Nejlepším hráčem našeho
týmu byl vyhlášen brankář Dominik Doskočil. Pochvalu za předvedený
výkon a bojovnost si zaslouží celý náš tým.

Horní řada (zleva): trenér Martin Bruner, Daniel Panský, Patrik Bruner,
Martin Pěček, Tomáš Holota, David Petrásek, trenér Jiří Macháček.
Spodní řada (zleva): Petr Novák, Vanessa Marešová, Matěj Lang, Marek
Bouška, brankář Dominik Doskočil
Konečné umístění:
1. HC Tábor
2. OLH Spartak Soběslav
3. TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí
4. HC Střelci Jindřichův Hradec

Pavlína Marešová
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GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

Tel.: +420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav (budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
Koupě
· Koupíme dům, byt, chatu nebo pozemek
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
· Koupím garáž nejlépe Na Svépomoci, příp.
Na Moskvě. Tel. 776 301 859
· Koupím zahradu v Soběslavi.
Tel. 737 836 686
· Koupím staré postele s vysokými čely nebo
jen čela postelí. Nejlépe s vyřezávanými
ozdobami. Dále koupím staré modré smaltované nádobí – hrnce a jiné i děravé.
Tel. 731 497 595

Prodej
· Nemovitosti – www.inrekareality.cz
· Prodám vykrmená prasata i selata. Možnost
zabít i naporcovat. Tel. 723 177 558
· Prodám zahradní altánek, konstrukce kov
+ dřevo, rozměr 3x3 m, střecha a boční stěny
jsou z materiálu na autoplachty.
Cena 8.000 Kč. Tel. 602 163 089
· Prodám ročního beránka, dvouletou ovečku
s jehnětem. Dále prodám zahradu, traktůrek
domácí výroby, skútr Maxon Matador, nejetý
a starého Pionýra. Tel. 732 385 955.
· Nabízím k prodeji byt 2+1 v osobním vlastnictví ve starší cihlové zástavbě v Soběslavi.
Byt se nachází v 1. NP. Zároveň nabízím samostatnou garáž. Informace na telefonu
728 033 398. Realitní kanceláře nevolat!
· Prodám lištovou sekačku Bilama 375 s pojezdem. Málo používaná. Cena dohodou.
Tel. 728 646 788
· Prodám nebo vyměním byt 3+1 v OV-U Zastávky za menší byt nebo garsonku ve Veselí
n. L. nebo v Soběslavi. Tento byt nabízím zároveň k dlouhodobému pronájmu, cena dohodou. RK prosím nevolat. Tel. 720 236 726
· Prodám fasádní polystyren 160 m2, nepoužitý, tl. 100 mm. Tel. 737 335 096

Ostatní
· Daily reality, prodej a pronájmy nemovitostí.
Tel. 725 339 667
· Rizikové odkacování stromů, ořez z lan nebo
za použití plošiny. Tomáš Doskočil.
Tel. 728 970 057
· Pronajmu byt 3+1 v opravené bytovce ve
Skalici. Další informace na tel. 608 972 121.
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Partner in Pet Food CZ s.r.o.
Závod Veselí nad Lužnicí
Jateční 470/II , 391 81
Veselí nad Lužnicí

Přijímáme nové zaměstnance do trvalého pracovního poměru
Kontrola kvality - technolog
Požadavky: SŠ technologie potravin, praxe na obdobné pozici či v potravinářské výrobě výhodou. Předchozí zkušenosti s chlazeným a mraženým masem výhodou. Nutná znalost práce na
PC, řidičský průkaz a potravinářský průkaz.
Očekáváme: pečlivého a samostatného kandidáta schopného pracovat v týmu. Odolnost vůči
stresu nutná. Nepřetržitý provoz, 12hodinové směny
Kontakt pro nábor: Ing. Branislav Šomodík, tel.: 727 941 627, e-mail: bsomodik@ppfeurope.com
Kontrola kvality – výstupní kontrola
Požadavky: maturita, praxe v potravinářské výrobě výhodou.
Provoz 2 směny; ranní, odpolední – 8 hodin
Volná místa: 2 (1x Veselí nad Lužnicí, 1x centrální sklad Tábor)
Kontakt pro nábor: Mgr. Lucie Veselá, tel.: 601 567 032, e-mail: lvesela@ppfeurope.com
Senior technik – mechatronik, elektro/automatizace
Požadavky: maturita technického směru nebo automatizace, požadovaná praxe 2 roky, zkušenosti z automatizovaného provozu výhodou. Vyhláška 50 nutná. Vysoká samostatnost, mechanická zručnost a analytické myšlení. Technická angličtina výhodou.
Očekáváme: silně motivovaného kandidáta se zájmem o výpočetní techniku a ochotou se učit
nejmodernější technologie. Nepřetržitý provoz
Směnový údržbář - elektrikář
Požadavky: vyučení v oboru elektro podmínkou, vyhláška 50 nutná. Maturita technického směru výhodou.
Očekáváme: silně motivovaného kandidáta. Nepřetržitý provoz
Kontakt pro nábor: Ing. Martin Sedlák, tel.: 727 812 530, e-mail: msedlak@ppfeurope.com
Dělník ve výrobě
Požadavky: výuční list libovolného směru, pracovníky bez praxe zaškolíme, spolehlivost podmínkou
Směnnost: 3 směny (směna 8 hodin), nepřetržitý provoz (směna 12 hodin)
Vhodné pro muže. Volných míst: 15
Kontakt pro nábor: Miroslav Konopický, tel.: 727 806 062, e-mail: mkonopicky@ppfeurope.com
Mistr výroby, předák výrobní linky
Požadavky: výuční list nebo maturita v potravinářské výrobě, praxe v řízení kolektivu
Očekáváme: silně motivovaného a spolehlivého kandidáta s aktivním přístupem k řešení problémů. Strukturovaný životopis, popis dosavadní praxe, reference, doporučení podmínkou
Směnnost: nepřetržitý provoz (směna 12 hodin). Volná místa: 2
Kontakt pro nábor: Jan Drs, tel.: 721 963 146, e-mail: jdrs@ppfeurope.com
Dělník / dělnice balících sekcí
Požadavky: Bez praxe.
Směnnost: 2 nebo 3 směny (směna 8 hodin), nepřetržitý provoz (směna 12 hodin)
Vhodné pro ženy, ženy na mateřské dovolené, důchodce, studenty
Volných míst: 15
Trvalý pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti
Kontakt pro nábor: Alena Urbanová, tel.: 606 057 665, e-mail: aurbanova@ppfeurope.com

Strukturovaný životopis nutný, zasílejte prosím e-mailem!
· Pronajmu nové byty – garsoniéru a byt 2 KK,
zahrada, místo na parkování, garáž.
Tel. 777 907 750
· Dlouhodobě pronajmu zděný byt 2+KK
2
(1+1) 50 m , ve 2. patře na náměstí v Soběslavi za 4.500 Kč + energie (vytápěno přímotopy), plyn zaveden, okna situovaná na jih,
k užívání je část půdy, sklep, kolárna.
Tel. 603 215 215
· Pronajmu garáž v lokalitě Svákov.
email: pronajemg1@seznam.cz
· Pronajmu byt 2+1 na sídl. Míru, 1. patro
s balkonem, po celkové rekonstrukci.
Tel. 777 559 921
· Šití a opravy oděvů. Alena Bártová žádá zákazníky, aby si vyzvedli své zakázky: bundy,
kalhoty, mikiny a jiné, které tu jsou již delší
dobu. Děkuji.

· Vyměním s pěstiteli trvalky – kytky. Zejména sháním vytrvalé ostrožky a feoxy. Nebo
koupím. Tel. 731 497 595
· Pronajmu byt 2+0 na sídl. Svákov.
Dva nájmy dopředu + energie. Volný od 1. 4.
2015. Zatím na 1 rok s možností i déle. RK
nevolat! Zájemci volejte od 18 do 19 h na tel.
773 581 309.
· Přijmeme brigádníky pro výkrm a vyskladňování drůbeže v Čerazi. Tel. 602 443 482
· Přijmeme aktivního důchodce pro výpomoc
ve výkrmu drůbeže – Čeraz. Tel. 602 443 482
· Hledám zedníka na opravy omítky v Čerazi.
Tel. 602 443 482
· Pronájem bytu 2+1 upravený na 3+1, Sídliště
Míru, 2. patro. Cena 7.500,- Kč, včetně poplatků. Tel.: 734 792 609
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ŽALUZIE OŠMERA
Montáž - prodej - výměna
Tel. 734 460 066, ottaosmera@seznam.cz
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Hledáme skladníka na HPP,
dvousměnný provoz, řidičský
průkaz skupiny B, popř. C,
vyžadujeme zkušenosti
s VZV, spolehlivost,
smysl pro pořádek
a časovou flexibilitu.
Kontaktní osoba:
pan Petrouš,
tel. číslo: 777 325 276
Své životopisy zasílat na email:
info@ceskehouby.cz

·
·
·
·
·

Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Hypotéky úrok od 2,89 %
Penzijní připojištění
Životní pojištění

Jiří Studený – Soběslav
Volejte – 731 414 659

Půjčovna svatebních
a společenských šatů

MONIKA

výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků i nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších velikostí,
společenské šaty a pánské obleky
„SLIM“

CENA INZERCE
1 řádek šíře 6 cm: 12 Kč + DPH, plošná inzerce: 8 Kč/cm + DPH
Při opakování poskytujeme slevu 10%
2

Tř. Čs. armády 213/II, Veselí nad Lužnicí
Tel. 723 512 899
Čt 17 – 19 h jinak po tel. domluvě.

www.pujcovna-monika.cz
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KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
Vlastimil Hrádek
Montáže – Opravy – Údržba
· Okapové systémy (všechny na trhu dostupné technologie)
· Lehké střešní krytiny, střešní tašky
· PVC fólie na ploché střechy, balkóny, terasy či pergoly

Cenová nabídka a odborná konzultace ZDARMA!
Volejte: 739 704 695
Pište: vlastimil.hradek@centrum.cz

Správa lesů města Soběslavi nabízí

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ DŘEVO
Délka polen 25-50 cm dle přání zákazníka
Dřevina: smrk, borovice
Tel. 381 521 169

PODLAHÁŘSTVÍ – Roman Peteřík
mobil: 773 558 127, 606 558 127
e-mail: podlahypeterik@seznam.cz
DODÁVÁ A POKLÁDÁ:
laminátové a dřevěné plovoucí podlahy
vinylové podlahy, přírodní linoleum
masivní podlahy, korkové podlahy
PVC, koberce pro bytové i komerční využití
vyrovnávání betonů samonivelačními stěrkami
vyrovnání a zateplení podlah OSB deskami
Dovoz vzorků podlah a zaměření ZDARMA

n
n
n
n
n
n

www.musobeslav.cz
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Jarní kurz hubnutí
Milé dámy,
zveme vás na další kurz hubnutí.
Ve skupině a s podporou jde vše snáze.
Pomůžeme vám dostat tělo i mysl do „pohody“
a zbavit se přebytečných kil.
Užijte si každou neděli s psycholožkou
Janou Říčařovou a cvičitelkou Irenou Mrázovou

Začínáme 12. dubna 2015 od 17:00 do 19:00 hodin
v Soběslavi – Dům dětí a mládeže (Domeček)
Kurzy mají celkem 11 lekcí, cena kurzu je 2.900 Kč.
Kontakt: ricarova.jana@seznam.cz , mobil: 606 610 898

duben 2015
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KAMENICTVÍ
KAREL CHURÁČEK

· Výroba a prodej žulových pomníků (které máme skladem

a vystavené = AKČNÍ CENA!!! a krátká doba dodání)

· Přebrušování a opravy původních pomníků
· Obnova nápisů, zhotovení přípisů
· Prodej doplňků - vázy, svítilny, urny, schránky, šachty,

trojúhelníky, mísy

· Výroba stupnic, parapetů
· Prodej grilovacích kamenů

Provozovna:
Prodejna:

nnnn

Veselí nad Lužnicí, Hlinice 76
Soběslav – Květinka na hřbitově

nnnn

Přizpůsobíme svůj čas vašemu! Schůzky jsou nezávazné

VOLEJTE: 731 164 363

K D O IN ZERU J E - TEN PR OS P ERU J E

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant - černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180 Kč/ks dle stáří. Prodáváme
slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční

v úterý 7. dubna 2015
Soběslav – vlakové nádraží u bývalé restaurace – 9.55 h
ve čtvrtek 16. dubna 2015
Soběslav – vlakové nádraží u restaurace - 17.50 h
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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Pište na: hlaska@musobeslav.cz
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